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Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly
BERDIMUHAMEDOWA

TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI

AŞGABAT, 2-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi
nistrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli
wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle
hem käbir taýýarlanan resminamalaryň taslama
laryna garaldy.
Hökümet mejlisiniň gün tertibine girizilen me
selelere geçip, milli Liderimiz, ilki bilen, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa
söz berdi. Wise-premýer hereket edýän kada
laşdyryjy hukuk namalaryny seljermek we kämil
leşdirmek hem-de olary döwrüň talabyna laýyk
getirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada
hasabat berdi.
Ministrlikleri hem-de pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryny düzümleýin üýtgetmek boýunça geçi
rilen özgertmeleri nazara alyp, kiçi we orta teleke
çiligi goldamak baradaky Döwlet toparynyň täze
düzümini tassyklamak göz öňünde tutulýar. Şeýle
hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň gara
magyna ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet mi
nistrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň
düzümine üýtgetmeleri girizmek hakyndaky teklibi
hödürledi. Bu çözgüt döwlet emlägini hususylaş
dyrmak işini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady gat
naşyklary ugrukdyrýan kadalaşdyryjy hukuk nama

laryny häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk getirmegiň
ähmiýetine ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu işler ge
çirilende, hereket edýän kanunçylyk namalarynyň
düzgünleriniň göz öňünde tutulmagynyň zerurdy
gyny belläp, onda umumy kabul edilen halkara ka
dalara eýerilmelidigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz
wise-premýere bu meseleleri jikme-jik öwrenmegi,
ony ugurdaş düzümler bilen ýene bir ýola masla
hatlaşyp, işläp taýýarlamagy tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän düzümlerinde
alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, “Türkmengaz”
döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt maýa go
ýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny
durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylýan çä
reler barada hasabat berdi.
Dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we öz borçlaryna
jogapkärçilikli garaýan ýurt hökmünde ykrar edilen
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyk
lanma bildirýän daşary ýurtlaryň iri kompaniýala
ry bilen ýurdumyzda ähmiýetli taslamalary amala
aşyrmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Ýurdumyz
da nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçiri
jileriň gurluşygyny çaltlandyrmak, tebigy gazy gaý
tadan işlemek boýunça daşary ýurt kompaniýalary
bilen geçirilýän gepleşikler oňyn netijesini berýär.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki
döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplu
mynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebap

laşdyrmak hem-de önümçilik düzümlerine täzeçil
tehnologiýalary we dünýäniň ösen tejribesini or
naşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet beril
melidigini belledi. Şunda halkara hyzmatdaşlyga
aýratyn orun degişli bolmalydyr.
Hormatly Prezidentimiz bu barada aýtmak bi
len, toplumda durmuşa geçirilmegi göz öňünde
tutulýan taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bil
dirýän daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen
gepleşikleriň geçirilmelidigini, olaryň netijeleri bo
ýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýulma
lydygyny belledi we hödürlenen teklibi makullap,
nebitgaz senagaty boýunça oňyn tejribesi bolan
daşary ýurt kompaniýalary bilen bu ugur boýunça
işleri dowam etmegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
E.Orazgeldiýew ýurdumyzda milli ykdysadyýeti
miziň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün
etmek maksady bilen, gözegçilik edýän düzüm
lerinde ýer serişdelerini netijeli peýdalanmak bo
ýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada
hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ministr
liklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna,
ýurdumyzyň häkimliklerine hem-de olaryň ga
ramagyndaky edara-kärhanalara gurluşyk we
önümçilik maksatly ýer böleklerini peýdalanmaga
bermek boýunça Buýrugyň taslamasy hödürlenil
di. Bölünip berlen ýerler häzirki zaman önümçilik
desgalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, gurluşyk
üçin çig mal serişdelerini gazyp almak hem-de
oba hojalyk ekinlerini we miweli baglary ösdürip
ýetişdirmek üçin peýdalanylar. Aşgabat şäheriniň
hem-de welaýatlaryň toparlary tarapyndan hödür
lenilen teklipler Ýer meseleleri boýunça Döwlet to
parynda seljerildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba
senagat toplumyny ösdürmegiň maksatnamasy
ny durmuşa geçirmek hem-de bu ulgamda onuň
netijeliliginiň ýokarlanmagyna, dürli görnüşli oba
hojalyk önümleriniň önümçilik möçberleriniň art
magyna, azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine we
ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň pugtalanmagy
na gönükdirilen özgertmeleri amala aşyrmak ba
batda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz döwlet edaralaryna
we kärhanalaryna ýer böleklerini peýdalanmaga
bermek hakyndaky Buýruga gol çekip, ony san
ly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resmi
namadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine
ýetirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän
Hökümet mejlisiniň dowamynda oba hojalyk we
daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewi göni
aragatnaşyga çagyrdy. Ministr häzirki döwürde
ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan
işleriň ýagdaýy, tomus paslynyň dowam edýän
günlerinde howanyň aşa gyzmagyna garaşylýan
dygy barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz Günüň aşa gyzmagy
nyň we yssy günlerde Günüň aşagynda gezmegiň
adamlaryň saglygyna ýaramaz täsiriniň bardygyna
ünsi çekip, howanyň ýagdaýy baradaky maglumat
laryň metbugatda hem-de teleradioýaýlymlarda
yzygiderli berilmelidigini belledi. Şunuň bilen bagly
lykda, döwlet Baştutanymyz degişli işleri talabala
ýyk guramak boýunça anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky
işler barada hasabat berdi.

Häz irk i wagtd a horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tas
syklanylan gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýa
dyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ul
gamyny kämilleşdirmek boýunça 2019 — 2025-nji
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetir
megiň meýilnamasyna laýyklykda, Gurluşyk we
binagärlik ministrligi zerur kadalaşdyryjy hukuk
namalaryny we beýleki resminamalary işläp taý
ýarlamak, olary degişli edara-kärhanalar bilen
ylalaşmak we bellenen tertipde tassyklamak bo
ýunça işleri alyp barýar. Gurluşykda nyrh emele
getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňde
goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek mak
sady bilen, halkara bäsleşik yglan edildi hem-de
ýeňiji kesgitlenildi.
Soňra döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak
selitra dökünini satyn almagy hakynda” Kararyň
taslamasy hödürlenildi. 2021-nji ýylda ýurdumyz
da gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek maksa
dy bilen, obasenagat toplumyny zerur mineral
dökünleri bilen üpjün etmek boýunça degişli işler
alnyp barylýar.
Horm
 a t l y P r e z
 i d e n t i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşykda
milli nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdir
mek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny nyg
tady. Milli Liderimiz bu ulgamdaky işleriň ýagdaýy
ny seljermegi dowam etmegi tabşyryp, bu ugurda
uly tejribesi bolan daşary ýurt kompaniýalaryny
çekmegiň zerurdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalyk
önümlerini öndürijilerini zerur himiýa önümleri bi
len doly üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, dö
künleri satyn almak baradaky teklibi makullady.
Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly
ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resmina
manyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi
tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde ýeri
ne ýetirilýän işleri döwrüň talabyna laýyk derejede
kämilleşdirmek, işiň depginlerini yzygiderli artdyr
mak boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli çä
reler barada hasabat berdi.
«Türkm en ist an yň Prez id ent in iň ýurd um yz y
2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen
wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde ulag ul
gamynyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebap
laşdyrylýar we düzümleýin desgalaryň gurluşy
gy dowam edýär. “Türkmendeňizderýaýollary”
agentliginiň paýly gatnaşmagynda döredilen
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodyn
da alnyp barylýan işleriň depgini barha ýokar
lanýar. Onda ýurdumyzyň we daşary döwletleriň
onlarça gämileri abatlanyldy. Zawodyň işgärleri
niň tejribesi we hünär derejesi yzygiderli ýokar
landyrylýar.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenba
şynyň Halkara deňiz portunyň doly kuwwatyna çy
karylmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar sebiti üçin
örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Munuň
özi yklymara ýük gatnawlarynyň logistik ulgamyny
döretmekde aýratyn ähmiýetlidir.
(Dowamy 2-nji sahypada).

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA MÄHIRLI GUTLAGLAR
H o rm a tl y P rez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowyň ady
na dog
lan gü
ni my
nasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we
daşary ýurtlardan gutlag hatlarynyň gelmegi
dowam edýär.
Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar,
işewürler, edaralaryň hem-de kärhanalaryň ýol
başçylary öz gutlaglarynda milli Liderimiziň baştu
tanlygynda Türkmenistanyň ajaýyp üstünlikleri ga
zanandygyny hem-de dünýä giňişliginde mynasyp
orun eýeleýändigini nygtaýarlar. Türkmen halky
Gahryman Arkadagymyzyň döwlet gurluşynyň ähli
ulgamlarynda üstünlikli amala aşyrýan özgertmele
rine buýsanýarlar.
Hatlary we gutlaglary iberenler hormatly Pre
zidentimizi tüýs ýürekden we mähirli gutlamak bi
len, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak
ömür, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmu
şynyň, Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň art
magynyň we onuň dünýä giňişligindäki abraýy
nyň ýokarlanmagynyň bähbidine alyp barýan giň
gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler.
Milli Liderimize ulag we kommunikasiýa toplu

mynyň işgärleriniň adyndan B.Öwezow, G.Akmäm
medow, A.Atamyradow, A.Haýytmuradow, H.Hu
daýgulyýew, D.Saburow gutlaglaryny ýolladylar.
D ö w l e t B a ş t u t a n
 ym
 yz Gurbanguly
Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Beýik Brita
niýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Pa
tyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi Ý.Serýaýew, Türkmenistanyň Fransiýa Res
publikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi Ş.Jumaýew, Türkmenistanyň Germaniýa Fe
deratiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Do
ly ygtyýarly ilçisi B.Rejepow, Türkmenistanyň Awst
riýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly
ygtyýarly ilçisi S.Nurberdiýew, Türkmenistanyň Bel
giýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly yg
tyýarly ilçisi Ç.Ataýew, Türkmenistanyň Italiýa Res
publikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly
ilçisi T.Kömekow, Türkmenistanyň Rumyniýadaky
Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Annaýew,
Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi G.Elýasow, Türkmenistanyň
Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi M.Mämmetalyýew, Türkmenis
tanyň Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli şä

heri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Gel
dynazarow gutlag hatlaryny iberdiler.
Horm
 a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowy doglan güni bilen Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň Merke
zi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merke
zi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkeziniň ýolbaşçysy N.German, Birle
şen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň
(ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili, BMG-niň
Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň
wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji K.Weýgand,
Döwletara awiasiýa komitetiniň başlygy T.Ano
dina, GDA-nyň Parlamentara assambleýasynyň
geňeşiniň Baş sekretary D.Kobiskiý, Ukrainanyň
halk deputaty Ý.Boýko, Gruziýanyň Türkmenis
tandaky ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan
wekili Awtandil Napetwaridze, Saud Arabystany
Patyşalygynyň Türkmenistandaky ilçihanasy
nyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Farraj ben
Al-Dossari, “Mir” döwletara teleradiokompaniýa
synyň başlygy R.Batyrşin, Russiýa Federasiýa
synyň “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň
müdiriýetiniň başlygy A.Miller, “Gazprom eks

port” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň Baş
direktory Ý.Burmistrowa, “Rosteh” döwlet kor
porasiýasynyň Baş direktory S.Çemezow, “Çalik
Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet
Çalyk, “Eni S.p.A.” kompaniýasynyň Baş ýerine
ýetiriji direktory Klaudio Deskalsi gutladylar.
D ö w l e t B a ş t u t a n y m y z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy
D.Hudaýberdiýew, Suratkeşler birleşiginiň başlygy
S.Meredow, Lebap welaýat çaphanasynyň başly
gy B.Dolyýew, Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi
niň başlygy Ý.Atadurdyýew, Lebap welaýat ýörite
sungat mekdebiniň direktory B.Reýimow, Türkmen
döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň direk
tory Ý.Gurtgeldiýew, Aşgabat gurluşyk orta hünär
okuw mekdebiniň direktory G.Gulgeldiýew, Guba
dag etrap arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna
garşy göreşmek gullugynyň işgärleriniň adyndan
Ç.Öwezgylyjow, Lebap welaýat psihonewrologiýa
hassahanasynyň baş lukmany A.Ýagmyrow we
beýlekiler tüýs ýürekden gutladylar.

(TDH).

Hormatly jenap Prezident!
Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Si
ze berk jan saglyk, bagt hem-de öňde goýlan maksat
laryň üstünlikli amala aşmagyny arzuw edýärin.
Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasyndaky hyz
matdaşlygyň depginli hem-de netijeli ösýändigini ka
nagatlanma bilen bellemek isleýärin. Gruziýa Türkme
nistan bilen özara ýakyn gatnaşyklara uly baha berýär
hem-de ony diňe bir ygtybarly hyzmatdaş däl-de, eý
sem, öz dosty hasaplaýar.
Pursatdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky
dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge we pugtalandyrma
ga goşýan şahsy goşandyňyz üçin Size tüýs ýürekden
hoşallygymy bildirýärin. Umumy tagallalar netijesinde
hyzmatdaşlygymyzyň özara gyzyklanma bildirilýän
dürli ugurlarda mundan beýläk-de jebisleşdiriljekdigi
ne ynanýaryn.
Ýene-de bir gezek Size berk jan saglyk, uzak ömür
we jogapkärli işiňizde üstünlik arzuw edýärin.
Hormatlamak bilen,

Salome ZURABIŞWILI,
Gruziýanyň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly
BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlag
larymy kabul ediň!
Milli Lider hem-de döwlet Baştutany hökmünde
Siz kanun çykaryjylyk, ykdysady-durmuş ulgamla
rynda düýpli özgertmelere badalga berýärsiňiz. Bu
özgertmeleri dowam edip, Siz raýatlaryňyzyň rahat
we bagtyýar durmuşy üçin hemme şertleri döredýär
siňiz.
Döwlet häkimiýetiniň ýurduňyzyň prawoslaw jem
gyýetleri bilen oňyn gatnaşyklarynyň ösdüriljekdigine
umyt edýärin. Bu hyzmatdaşlygyň halkyň jebisleşme
gine, dinleriň arasyndaky gatnaşyklary goldamaga, ra
ýat ylalaşygyny döretmäge, ösüp gelýän nesilleri däp
bolan ahlak gymmatlyklary ruhunda terbiýelemäge
mundan beýläk hem ýardam etjekdigine ynanýaryn.
Size berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işi
ňizde üstünlikleri, Türkmenistanyň raýatlaryna bolsa
abadançylyk we parahatçylyk arzuw edýärin.
Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

KIRILL,
Moskwanyň we Bütin Rusuň Patriarhy.

RESM I HAB ARL AR
Ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilerini
mineral dökünler bilen üpjün etmek maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resmi
nama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konser
nine 140 müň tonna ammiak selitra dökünini satyn
almak barada Özbegistan Respublikasynyň “Uzki
myoimpeks” jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şert
nama baglaşmaga ygtyýar berildi.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türk
menistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak, olara
garşy göreşmek, milli we umumadamzat gymmatlyk
lary esasynda raýatlaryň sagdynlygyny gazanmak,
sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek
we adamlaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara
gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda
ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşy
syna göreşmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin
Milli strategiýa hem-de şu strategiýany amala aşyr
mak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnama
sy tassyklanyldy.
Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni al
mak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021
— 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany amala aşyr
mak boýunça pudagara utgaşdyryjy topar döredildi we
onuň düzümi tassyklanyldy.
Degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň hä
kimliklerine Milli strategiýanyň amala aşyrylmagyny
üpjün etmek tabşyryldy.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Res
minama laýyklykda, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň
Bitewi kanunyna we “Türkmenistanda ýer gatnaşykla
ryny kadalaşdyrmagyň meseleleri hakynda” Türkme
nistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martynda
çykaran 14668-nji Kararyna laýyklykda, degişli ýuri
dik şahslaryň ýer böleklerinden peýdalanmak huku
gy, olaryň peýdalanýan ýer böleklerini peýdalanmaga
bermek üçin, agzalan şahslaryň ylalaşygy esasynda
bes edildi hem-de degişli ýer böleklerini döwlet edarakärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi.
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrli
gine welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkim
likleri bilen bilelikde degişli ýer böleklerinden peýda
lanmak hukugyny bes etmek hem-de ýer böleklerini
peýdalanmaga bermek boýunça namalary bellenilen
tertipde resmileşdirmek tabşyryldy.

(TDH).

C M Y K

2021-nji ýylyò 3-nji iýuly, şenbe.

2

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Döwlet Baştutanymyz “Balkan” gä
migurluşyk we abatlaýyş zawodynyň
işinde dünýäniň ösen tejribesini işjeň
ulanmak, ýük we ýolagçy gatnawlaryny
işjeňleşdirmek hem-de daşky gurşawy go
ramak babatda durmuşa geçirilýän çäre
leri kämilleşdirmek barada wise-premýere
anyk tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýag
daýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleri
ni mundan beýläk-de artdyrmak boýunça
işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň ýe
rine ýetirilişi we Türkmenistanda öndürilen
harytlaryň daşary ýurt bazarlarynda eýe
leýän ornuny yzygiderli giňeltmek ugrun
da ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat
berdi.
Wise-premýer hormatly Prezidentimi
ziň degişli Karary esasynda tassyklanan
“Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar
üçin daşary söwda Strategiýasynda” kes
gitlenen wezipeleri amala aşyrmak mak
sady bilen, ýurdumyzyň eksport müm
kinçiliklerini we bu ugurda öňde durýan
çäreleri ara alyp maslahatlaşmak üçin
Söwda-senagat edarasynda eksport ediji
leriň maslahatyny geçirmek baradaky tek
libi döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
hödürledi.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýur
dumyzda öndürilýän harytlaryň bäsdeşli
ge ukyplylygyny pugtalandyrmak, eksport
amallaryny döwrüň talabyna laýyk dere
jede kämilleşdirmek we eksport edijilere
döwlet tarapyndan berilýän goldawy pug
talandyrmak meseleleriniň ähmiýetlidigi
ni nygtady. Milli Liderimiz bu ugra degiş
li işleriň kämilleşdirilmegi, oňa dünýäniň
ösen tejribesiniň we ylmyň häzirki zaman
gazananlarynyň ornaşdyrylmagy ýurdu
myzda öndürilýän eksport ugurly harytla
ryň dünýä bazarlarynda eýeleýän ornunyň
pugtalanmagyny üpjün eder diýip belledi
we hödürlenen teklibi makullap, maslaha
tyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün
etmek babatda wise-premýere anyk tab
şyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary M.Mämmedowa gözegçilik edýän
düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, ata Wa
tanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli baýramçy
lyk dabaralaryna we çärelerine taýýarlyk
görlüşi barada hasabat berdi. Teatrlaryň,
muzeýleriň, kitaphanalaryň hem-de mede
niýet ulgamynyň beýleki edaralarynyň işi
ni kämilleşdirmek, olaryň işine sanly teh
nologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler
dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmu
şa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň
ähmiýetini düşündirmek hem-de ilaty sag
dyn durmuş ýörelgesine çekmek, ýaşlary
ahlak taýdan terbiýelemek boýunça işler
alnyp barylýar.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, döwrüň
talaplaryna laýyklykda we dünýäde bu ul
gamda gazanylanlary nazara almak bilen,
medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin
habar beriş serişdelerini mundan beýläkde ösdürmegiň ähmiýetini nygtady we wi
se-premýere anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz öňde boljak baý
ramçylyk çärelerine taýýarlyk görmek
meselelerine ünsi çekip, olary ýokary gu

ramaçylyk derejesinde geçirmek babatda
degişli görkezmeleri berdi.
Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň
orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baş
tutanymyzyň garamagyna “Türkmenis
tanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak
we olaryň garşysyna göreşmek boýunça
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strate
giýany tassyklamak hakynda” Kararyň
taslamasyny hödürledi. Bu resminama
Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýle
ki ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş
edaralary bilen bilelikde Türkmenistanda
ýokanç däl keselleriň öňüni almak we ola
ryň garşysyna göreşmek, adam ömrüniň
dowamlylygyny artdyrmak hem-de sagdyn
durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksa
dy bilen taýýarlanyldy.
Milli strategiýanyň esasy maksady we
wezipeleri ýokanç däl keselleriň öňüni al
makdan we olaryň garşysyna göreşmek
den, ilat arasynda sagdyn durmuş ýörel
gelerini berkarar etmekden, raýatlaryň
saglyk baradaky habarlylygyny ýokarlan
dyrmakdan, näsaglary ýokary hilli derman
hem-de beýleki lukmançylyk serişdeleri
bilen üpjün etmekden ybaratdyr. Oňa la
ýyklykda, raýatlara ýokanç däl keselleriň
öňüni almak üçin deň mümkinçilikler we
şertler dörediler, sagdyn durmuş ýörelge
lerine eýerýänleriň sany artar. Bu bolsa zy
ýanly endikler sebäpli döreýän ýokanç däl
keselleriň azalmagyna getirer, şeýle hem
amaly lukmançylyga netijeli öňüni alyş,
anyklaýyş, bejeriş we dikeldiş çäreleriniň
ornaşdyrylmagy netijesinde adam ömrü
niň dowamlylygy ýokarlanar.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli
saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kä
milleşdirilmeginiň geçirilýän durmuş ugurly
syýasatyň ileri tutulýan ugrudygyny hemde şeýle bolmagynda galýandygyny, onuň
esasy maksadynyň bolsa ynsan saglygyny
goramakdan ybaratdygyny belledi. Döwlet
Baştutanymyz Kararyň hödürlenilen tasla
masyna gol çekip, ony sanly ulgam arkaly
wise-premýere iberdi hem-de ýokanç däl
keselleriň öňüni almak boýunça işleri ne
tijeli ýola goýmak boýunça birnäçe anyk
görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary, daşary işler ministri R.Meredow
ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyz
matdaşlygyny mundan beýläk-de ösdür
mek boýunça alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda,
Ýewropa döwletleri, şol sanda Ýewropa Bi
leleşigine girýän ýurtlar bilen özara bähbitli
we deňhukukly hyzmatdaşlygy ösdürme
giň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň
esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy
bellenildi. Ýewropa Bileleşigi bilen yzy
giderli esasda hyzmatdaşlygy giňeltmek
maksady bilen, duşuşyklar we geňeşme
ler, hususan-da, Türkmenistan —–Ýewro
pa Bileleşigi Bilelikdäki we Parlamentara
komitetleriniň ugry boýunça duşuşyklar
geçirilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygy
işjeňleşdirmek hem-de gazanylan ylala
şyklary durmuşa geçirmek babatda ileri
tutulýan ugurlar boýunça teklipler taýýar
lanyldy.
Ählumumy we sebit derejesinde para
hatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalan
dyrmak ulgamyndaky gatnaşyklar aýratyn
ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda,
Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 1-nji
iýulynda Daşkent şäherinde geçirilen Ýew

ropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa döw
letleriniň arasyndaky ýokary derejeli syýa
sy we howpsuzlyk dialogynyň nobatdaky
duşuşygyna gatnaşdy. Mundan başga-da,
goňşy Owganystanda durnuklylygy gazan
mak ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen
hyzmatdaşlygy giňeltmek möhüm hasap
lanylýar. Munuň özi sebit howpsuzlygyny
pugtalandyrmagyň wajyp meseleleriniň
biridir.
Şunuň bilen birlikde, energetika ugry
boýunça hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny
ösdürmek maksadalaýyk hasaplanylýar.
Şunda şu ýylyň 18-nji iýunynda Türkme
nistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyn
da geçirilen maslahatlaşmalaryň jemleri
boýunça beýan edilen teklipleri bellemek
gerek. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeş
meleri hem-de «ýaşyl» ykdysadyýet ýö
relgelerini durmuşa geçirmek ulgamynda
özara gatnaşyklary ösdürmek üçin şu ýy
lyň oktýabr-noýabr aýlarynda Türkmenis
tanyň, Energetika boýunça Ýewropa Ko
missarynyň edarasynyň we Energiýanyň
gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça
halkara agentligiň (IRENA) arasynda üç
taraplaýyn dialogy geçirmek teklip edilýär.
Pes uglerodly we wodorod energetika
ulgamlarynda tejribe alyşmak maksady bi
len, Ýewropanyň “ýaşyl» ýörelgesi hem-de
Ýewropa Bileleşiginiň wodorod we metan
strategiýalary boýunça ylmy-amaly mas
lahaty guramak teklip edilýär. Munuň özi
hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji
maýynda geçirilen BMG-niň gazyp alýan
senagat boýunça ýokary derejeli “tegelek
stolunyň” başynda öňe süren başlangyç
laryna laýyklykda alnyp barylýan işlere uly
itergi berer.
Kommunikasiýa we sanly tehnologiýa
lar ulgamynda Ýewropa ýurtlary bilen gat
naşyklar möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki
wagtda «Türkmenistanda 2019 — 2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürme
giň Konsepsiýasynda» beýan edilen we
zipeleri durmuşa geçirmek üçin Ýewropa
Bileleşiginiň taslamalarynyň çäklerinde
bilelikdäki degişli çäreler geçirilýär. Ýewro
pa döwletleriniň bu ugurda gazanan tejri
besini ulgamlaýyn öwrenmek we özleşdir
mek maksady bilen, Ýewropa Bileleşiginiň
Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bile
likde ýurdumyzda Ýewropanyň maglumat
we sanly tehnologiýalar merkezini açmak
mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.
Ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdy
landa bolsa, Ýewropa Bileleşiginiň söw
da-maýa goýum ulgamynda ýurdumyzyň
esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup dur
ýandygyny bellemek gerek. Şunuň bilen
baglylykda, Türkmenistan — Ýewropa
Bileleşigi işewürler geňeşini döretmek
maksadalaýyk hasaplanylýar. Ýewropa
Bileleşiginiň mümkinçiliklerini ulanyp, Bü
tindünýä Söwda Guramasyna girmek me
seleleri bilen bagly okuw maslahatlarynyň
ulgamyny döretmek teklip edilýär.
Ulag we aragatnaşyk ulgamlary hyz
matdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryn
da kesgitlenildi. Şundan ugur alyp, ulag
boýunça Ýewropa Komissarynyň edarasy
bilen ysnyşykly işi ýola goýmak teklip edil
ýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan
bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ikita
raplaýyn resminamalaryň taýýarlanylmagy
maksadalaýyk hasaplanylýar.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bi
tarap Türkmenistanyň köptaraplaýyn we
ikitaraplaýyn esasda Ýewropa Bileleşigi

hem-de oňa agza ýurtlar bilen netijeli gat
naşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýän
digini belledi. Dürli ulgamlarda durmuşa
geçirilen we häzirki wagtda amala aşyryl
ýan bilelikdäki taslamalar hem-de mak
satnamalar Ýewropa Bileleşigi bilen özara
bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir.
Häzirki wagtda Ýewropa Bileleşigi bilen
hyzmatdaşlyk köp ugurlary, şol sanda sy
ýasy, durmuş-ykdysady we hukuk ugurla
ryny, energetika, ulag, bilim we ylym, eko
logiýa hem-de daşky gurşawy goramak,
oba hojalygy, hususy ulgam ýaly ugurlary
öz içine alýar.
Parahatçylygy we howpsuzlygy pug
talandyrmak, häzirki döwrüň wehimlerine
hem-de howplaryna garşy göreşmek işin
de tagallalary birleşdirmek Türkmenistan
bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky
gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar.
Ýurdumyz Ýewropa Bileleşigi — Merkezi
Aziýa çäklerinde hem ýewropaly hyzmat
daşlar bilen işjeň gatnaşyk edýär.
Döwlet Baştutanymyz aýdylanlary jem
läp, hödürlenen teklipleri makullady we wi
se-premýere, daşary işler ministrine ägirt
uly kuwwaty nazara almak bilen, Ýewro
pa Bileleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy
mundan beýläk-de ösdürmek üçin işleri
dowam etmek babatda anyk tabşyryklary
berdi.
S o ň r a h o r m a t l y P r e z i d
 e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň je
mini jemläp, onda döwlet durmuşynyň mö
hüm meselelerine garalandygyny hem-de
pudaklary ösdürmäge gönükdirilen birnä
çe resminamalaryň kabul edilendigini aýt
dy. Milli Liderimiz ýene-de bir möhüm me
sele barada durup geçdi.
Oba hojalyk we daşky gurşawy go
ramak ministriniň beren hasabatyndan
görnüşi ýaly, ýakyn günlerde howanyň
çendenaşa gyzmagyna garaşylýar. Şoňa
görä-de, Ministrler Kabinetiniň agzalary,
pudaklaryň we edara-kärhanalaryň ýol
başçylary hem-de raýatlar Günüň örän
gyzýan wagtlary onuň şöhlesinden goran
mak üçin zerur çäreleri görmelidirler diýip,
döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiz zerur bolmasa, günüň
aşagynda gezmeli däldigini belledi we kiçi
ýaşly çagalaryň Günüň aşagynda bolýan
wagtyny çäklendirip, bu ýagdaýa berk gö
zegçilik etmegiň wajypdygyny nygtady.
Ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň dog
ry we berk berjaý edilmegine gözegçiligi
güýçlendirmek, şunuň bilen baglylykda,
ähli ýerde elektrik enjamlaryny aýawly
peýdalanmak wajypdyr. Şu kadalary dog
ry we berk berjaý etsek, biz Günüň aşa
gyzmagyndan goranyp bileris diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi.
Mejlisde döwlet durmuşyna degişli baş
ga-da birnäçe meselelere garaldy we olar
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly mejlisini tamamlap,
oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan sag
lygyny, maşgala abadançylygyny, berka
rar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda
alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri ar
zuw etdi.
***
S o ň r a h o r m a t l y P r e z
 id
 e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkme
nistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başly
gynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
birnäçe orunbasarlarynyň, käbir ministr
likleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaş

çylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny
geçirdi. Iş maslahatynda Balkan welaýaty
na boljak iş sapary, onuň dowamynda bu
ýerde guraljak iri möçberli halkara çärelere
taýýarlyk, ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçel
geleriniň işini kämilleşdirmek meseleleri
ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynyň
gün tertibini yglan edip, onuň dowamynda
degişli ýolbaşçylaryň öňde durýan wezi
peleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça
işlenip taýýarlanylan maksatnama we bu
ugurda alnyp barylýan işler baradaky ha
sabatlaryny diňledi. Hasabatlarda belle
nilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak
satnamasynda» kesgitlenen wezipeleri
amala aşyrmak ugrunda degişli düzüm
leriň sazlaşykly işleri üpjün edilýär. Milli
ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň se
nagat taýdan okgunly ösüşi, halkara hyz
matdaşlygy işjeňleşdirmek ugrunda zerur
tagallalar edilýär. Aýratyn-da, çäk taýdan
amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara
ähmiýetli üstaşyr ulag geçelgesi hökmün
däki derejesini pugtalandyrmak, ulaglaryň
ähli görnüşleriniň işini döwrüň talabyna
laýyk ýagdaýda guramak we milli ykdysa
dyýetimiziň pudaklarynda sazlaşykly ösü
şe gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri
amala aşyrmak meselelerine möhüm äh
miýet berilýär.
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda
milli Liderimiziň baştutanlygynda amala
aşyrylýan özgertmeler syýasatyny, halkara
hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdir
mek, Balkan welaýatynda boljak halkara
çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmek we welaýatyň sebit ähmiýetli
üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornu
ny pugtalandyrmak meseleleri barada aý
dyldy.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, gel
jek hepdäniň başynda Balkan welaýatyna
boljak iş saparynda sebitiň ulag-logistika
ulgamyna degişli düzüminde alnyp baryl
ýan işler bilen tanyşjakdygyny, bu ýerde
Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlary
nyň sammitine görülýän taýýarlyk işleriniň
ähmiýetlidigini belledi. Şeýle hem Balkan
welaýatynda başga-da halkara derejedäki
birnäçe duşuşyklar meýilleşdirildi.
Munuň özi syýasy gatnaşyklaryň ta
ryhynda täze tapgyry emele getirer. Bu
durnukly ösüş, özara gatnaşyklaryň neti
jeli guralyny döretmek, Merkezi Aziýanyň
syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsan
perwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaş
lyk gatnaşyklary üçin özüne çekiji sebit
hökmünde dünýä gatnaşyklaryna goşu
lyşmagynyň durmuşa ukyply guralyny ke
mala getirmek wezipeleriniň çözgüdine
gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz belle
di hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýoka
ry guramaçylyk derejesinde geçirilmegine
hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi tab
şyrdy.
Meýilleşdirilen halkara çäreler here
ketleriň öňe ilerledilmegi, bilelikde kabul
edilýän çözgütleriň durmuşa geçirilmegi,
halkara bileleşigiň, ilkinji nobatda bolsa,
BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edara
larynyň mümkinçilikleriniň doly derejede
durmuşa geçirilmegi babatda aýratyn äh
miýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz sö
züni dowam etdi.
Munuň özi ýurdumyzyň dünýäniň gy
zyklanma bildirýän döwletleri bilen özara

bähbitli, birek-birege hormat goýmak esa
synda ýola goýulýan hyzmatdaşlyk gat
naşyklarynyň ösdürilmeginde wajypdyr.
Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk, para
hatçylyk söýüjilik esaslaryna daýanýan se
bitara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe
bolmagyny esasy ugur edinýär. Bu bolsa
Merkezi Aziýa sebitinde işjeň hyzmatdaş
lygyň ösdürilmegine giň ýol açýar.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýurdumyzyň dünýäniň
senagat taýdan ösen döwletleriniň hata
rynda öz ornuny berkidýändigini, döwleti
ösdürmegiň strategiýasynda birnäçe ugur
lary, şol sanda ulag-logistika ulgamyny
döwrüň talabyna laýyk derejede ösdür
mek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesi
ni, täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy
ornaşdyrmak wezipeleriniň möhüm ähmi
ýetiniň bardygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli
künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýa
tynyň önümçilik düzümlerinde meýilleşdi
rilen işleriň bellenilen möhletlerde ýerine
ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň
berk gözegçilikde saklanmalydygyny nyg
tady. Şunuň bilen baglylykda, ähli ulgam
lara sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylma
gyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol bir
wagtyň özünde ilatyň arasynda, aýratynda, sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde,
şypahanalarda degişli düzümleriň işlerini
kämilleşdirmek meseleleri gaýragoýulma
syz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.
Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýän
günlerde alnyp barylýan işler döwrüň ta
labyna laýyk gelmelidir we halkymyzyň
ruhunyň belende göterilmegini şertlendir
melidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi
hem-de degişli ýolbaşçylara bu babatda
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzda bol
şy ýaly, Balkan welaýatynda Watanymy
zyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýylly
gyna gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi
meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk
işleriniň depginlerini güýçlendirmek mese
lelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini bel
ledi. Şanly sene mynasybetli binalaryň we
desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga beril
megi, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün
edilmegi möhüm talapdyr.
Milli Liderimiz Garaşsyz, baky Bitarap
Watanymyzda adamyň ömrüni we sagly
gyny goramak, ilatyň asuda we bagtyýar
durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek me
seleleriniň döwlet syýasatynyň ileri tutul
ýan ugurlarynyň biridigini nazara alyp, ýur
dumyzda bu ugurda ähli zerur tagallalaryň
ediljekdigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň dur
muş-ykdysady taýdan ösüşi, halkymyzyň
abadançylygy bilen baglanyşykly möhüm
wezipeleri öz içine alýan iş maslahatyny
jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk,
mähriban Watanymyzyň mundan beýläkde gülläp ösmeginiň bähbidine alyp bar
ýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.
Munuň özi Garaşsyz, baky Bitarap Wa
tanymyzda Arkadag Prezidentimiziň baş
tutanlygynda halkymyzyň bagtyýar dur
muşy, ýurdumyzyň abadançylygy bilen
baglanyşykly meseleleriň döwlet syýasaty
nyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde yk
rar edilendiginiň, milli Liderimiziň “Döwlet
adam üçindir!” şygary baş ýörelge edin
ýän başlangyçlarynyň rowaçlyklara bes
lenýändiginiň aýdyň beýanydyr.

DÖWRÜŇ TAL ABY

EDEP, TERBIÝE WE HUKUK MEDENIÝETI
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinden soňky oýlanmalar
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30
ýyllygy toýlanýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýur
dumyz durmuş-ykdysady ösüş ýolunda täze üstünlikleri gazanýar. Şonuň bilen birlikde, hä
zirki döwürde ruhy gymmatlyklar ulgamyna, adamlaryň aň-düşünjeliligine, edebine, terbi
ýesine we hukuk medeniýetini ýokarlandyrmaga yzygiderli üns berilýär. Munuň şeýledigini
döwlet Baştutanymyzyň 1-nji iýulda geçiren Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
giňişleýin mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan, ýurdumyzda jemgyýetçilik hukuk tertibini
ýokary derejede berjaý etmäge, asuda we bagtyýar durmuşy pugtalandyrmaga, adamyň
ömrüni, saglygyny goramaga degişli örän wajyp meseleler doly tassyklaýar.
Raýatlaryň ukyp-başarnygyny, aň-dü
şünjesini jemgyýetçilik ähmiýetli döredi
jilikli ugra gönükdirmek, bagtyýarlyk za
manasynda yzygiderli kämilleşýän döwlet,
hukuk we demokratik ulgamy durnukly
jemgyýetçilik-syýasy ösüşler bilen sazla
şykly utgaşdyrmak döwlet edaralarynyň
we jemgyýetçilik guramalarynyň esasy
konstitusion wezipesi bolup durýar. Ýur
dumyzyň raýatlarynyň öz konstitusion hu
kuklaryny amala aşyrmak üçin giň müm
kinçiliklere eýe bolmagy, her bir raýatyň
Konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne
ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin
jogapkärçiligini hem şertlendirýär.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk ge
ňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda
abadan, parahat durmuşy üpjün etmek, jena
ýatçylygyň öňüni almak maksady bilen, tutuş
jemgyýetiň tagallalarynyň wajypdygyna mej
lise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Şonuň bi
len birlikde, bu ýagdaýlaryň sebäplerini içgin
seljerip, olaryň wagtynda öňüni almak üçin
sazlaşykly işleri geçirmegiň zerurdygyny, bi
ziň esasy maksadymyzyň yzygiderli ösýän,
kämilleşýän asuda jemgyýeti kemala getir
mekden ybaratdygyny milli Liderimiz nygtady.
Mälim bolşy ýaly, adamyň öz asyl ma

nysyna, umumylykda «adamçylyk» diý
lip atlandyrylýan çuň we giň pelsepeleýin
mazmuna eýe bolan düşünjä kybapdaş
bolmagy jemgyýet üçin egsilmez baýlyk
dyr. Sebäbi, her bir adam özünde älemi
jemleýär. Dünýäniň gymmatlyklarynyň ähli
sapaklary adam ruhy, adamyň şahsyýetlik,
ynsanperwerlik sypatlary, onuň jemgyýe
tiň talaplaryna laýyk ýaşamak ukyby bilen
sapylandyr. Her bir adamyň öz ömrüniň
manysyny aňlamagy, durmuş işjeňligi, ýa
şaýyş-durmuş gurşawynda bolup geçýän
hadysalara oňyn garaýşy, nogsanlyklara
barlyşyksyzlyk bagtyýarlygyň açarydyr.
Danalaryň aýtmagyna görä, manyly ýaşa
lan her günüň özi bir ömürdir. Geçen hakda,
döwür hakda, döwran hakda, geljek hakda
oýlanmalar sagdyn we mert şahsyýetleriň
ömrüni ganatlandyrýar, olary ýagşylyga, dö
redijilige ruhlandyrýar. Ýagşylyk, ynsanper
werlik dyňzap duran gujurdyr, joşup-daşýan
güýçdür. Ýagşylyk, ynsanperwerlik bagtyýar
lygyň, parasatlylygyň, gözelligiň ýaranydyr.
Alym Arkadagymyzyň taýsyz tagallala
ry netijesinde döwlet tarapyndan medeni
gymmatlyklaryň we medeni hyzmatlaryň
ähli görnüşleriniň hemmelere elýeterliligi
niň üpjün edilmegi bilen, şahsyýeti ruhyahlak taýdan terbiýelemekde wajyp wezi

peler durmuşa geçirilýär. Bu jemgyýetçilik
ähmiýetli işleriň nesilleriň we döwürleriň
sazlaşykly arabaglanyşygyny üpjün et
mekdäki ähmiýeti barha artýar. Adamyň
ykbalyna, jemgyýetiň nogsanlyklaryna bi
parh garalmaly däldigini, halkymyzyň aba
dan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna,
jemgyýetimiziň kämilleşmegine ýardam
bermegiň zerurdygyny hormatly Preziden
timiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişle
ýin mejlisinde aýratyn nygtady.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji
ýylyň 16-njy aprelindäki Karary bilen «Türk
menistanda adam hukuklary boýunça 2021
— 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli
meýilnamasynyň» tassyklanmagy, adam
hukuklary çygryndaky kanunçylyk kadala
rynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmäge
gönükdirilendir. Munuň özi häzirki wagtda bu
işleri ulgamlaýyn esasda alyp barmak üçin
ýolgörkeziji çelgi bolup durýar, ýurdumyzda
amala aşyrylýan ynsanperwer syýasatyň
adam bähbitlerine, adam mertebesini sarpa
lamaga gönükdirilendigini alamatlandyrýar.
Döredijilikli, halal zähmet adam, jem
gyýet, döwlet sazlaşygyny emele getirýär.
«Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyn
da» Türkmenistanyň Kanunynyň, Türkme
nistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 8-nji
ýanwaryndaky Karary bilen tassyklanan
«Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet
syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin
Döwlet maksatnamasynyň» netijeli durmu
şa geçirilmegi giň dünýägaraýyşly, hünäri
ne ökde, kämil hukuk medeniýetli ýaşlaryň
kemala gelmegine ýokary derejede üns be
rilýändigini aýdyň görkezýär. Türkmenistan
ýaşlaryň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna
doly hukukly işjeň gatnaşmagy üçin oňaýly

şertleri döredýär. Ýaşlarda ruhy-ahlak gym
matlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini
kemala getirmek, watansöýüjiligi, ynsanper
werligi, zähmete bolan söýgini terbiýelemek
bolsa ählihalk wezipesi bolup durýar.
Döwlet Baştutanymyz ýaş nesle edepterbiýe bermek işiniň milli mirasyň gym
matlyklaryna esaslanmalydygy we däpdessurlarymyz bilen sazlaşykly alnyp
barylmalydygy barada yzygiderli nygtaýar.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmen me
deniýeti», «Medeniýet halkyň kalbydyr»,
«Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlary
na ýetmegiň ýolunda», «Türkmeniň döw
letlilik ýörelgesi» we beýleki kitaplarynda
milli medeni gymmatlyklarymyzyň ähmiýe
tini köpugurly we çuň manyly beýan edýär.
Bu nusgalyk eserlerde halkyň ruhy ýörel
geleriniň esasyny kesgitleýän milli medeni
mirasyň ynsana ruhy melhem berýändigi
nygtalýar. Türkmeniň durmuş tejribesin
den hem-de ýaşaýyş ýörelgelerinden dö
rän pähimleri Watana, ata-enä, keremli
topraga, ynsana hormat goýmak, päklik,
dogruçyllyk, halallyk we ynsanperwerlik
hakyndaky medeni mirasy halk köpçüligi
ne ýetirmekde alym Arkadagymyz hem
mämize nusgalyk göreldedir.
Döwlet Baştutanymyzyň jaýdar belleý
şi ýaly, öz halkynyň däp-dessurlaryny, me
deniýetini inçelik bilen duýmagy başarýan,
onuň barha ösmegi üçin goşandyny goşjak
nesilleri terbiýelemek häzirki döwürde ähli
ulgamlaryň öňünde duran möhüm maksat
laryň biridir. Müňýyllyklaryň ahlak hem kämil
çeper aňyýetini özüne siňdiren milli gymmat
lyklarymyz her bir ynsanda ýokary adamkär
çilik sypatlaryny ösdürýär, ynsanperwerligiň
belent ýörelgelerini dabaralandyrýar.

Adamyň umumy medeniýetliliginiň esa
sy düzüm bölekleriniň hatarynda hukuk
medeniýetiniň mynasyp orny bar. Hukuk
medeniýetiniň esasy görkezijileri raýatlaryň
hukuk garaýşynda, adamlaryň Konstitusiýa
we kanunçylyga hormatynda, hemmeleriň
hukuk tertibini berjaý edişinde, hukuk me
deniýetiniň ahlak kadalary, döwrüň syýasy
garaýyşlary bilen sazlaşygynda şöhlelen
ýär. Raýatlaryň hereket edýän kanunçylygy,
ilkinji nobatda, Konstitusiýanyň kadalaryny
bilmegi, olara hormat goýmagy we gündelik
durmuşynda berjaý etmegi hukuk medeni
ýetiniň esasy alamatydyr. Onuň mazmu
nynda her bir adamyň döwlete, jemgyýete,
beýleki adamlaryň we raýatlaryň hukuklary
na, azatlyklaryna, borçlaryna hormat bilen
garamagy, öz borçlaryny ynsaply berjaý et
megi möhümdir.
Hormatly Prezidentimiz Döwlet howp
suzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde eden
çykyşynda häkimlikler, geňeşler, ýerlerdäki
hukuk goraýjy, bilim, saglygy goraýyş eda
ralary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan
düzgün bozmalaryň öňüni almak boýunça
işleriň geçirilmeginiň wajypdygyna ünsi çek
di. «Biz tutuş jemgyýet bolup, jenaýatçylyga
garşy sazlaşykly işläp, tutanýerli göreş alyp
barsak, onda jenaýatçylygy azaldyp, hu
kuk tertibini has-da berkidip, jemgyýetimiziň
asudalygyny pugtalandyryp bileris. Milli hä
siýetli, belent ahlakly, watançy, halal ýaşlary
terbiýeläp ýetişdirip bileris. Ata Watanymy
zy dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň birine
öwürmek, kämil jemgyýeti döretmek barada
öňde goýan belent wezipelerimize ýetip bi
leris» diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Adamyň, jemgyýetiň hukuk medeniýeti
olaryň işjeňliginde, raýatyň köpçülik ýerle

rinde özüni alyp barşynda, edep-ekramyn
da, kada-kanunlara, sagdyn durmuş ýörel
gelerine eýermeginde ýüze çykýar. Häzirki
döwürde Konstitusiýadan gözbaş alýan
döwletiň we raýatyň özara jogapkärçiligi,
hyzmatdaşlygy sagdyn garaýyşlardyr gat
naşyklara esaslanýar. Döwletiň raýata we
raýatyň döwlete bolan gatnaşyklary halal
lyga, ynsanperwerlige, arassalyga, sag
dynlyga ýugrulandyr.
Elbetde, milli Liderimiziň Türkmenista
nyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňiş
leýin mejlisinde öňe süren ynsanperwer
garaýyşlary, başlangyçlary, kesgitlän wezi
peleri, olaryň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýeti
barada bir makalada ýazyp, beýan etmek
mümkin däl. Olary durmuşa geçirmek bo
ýunça geljekde meýilnamalaýyn, toplumla
ýyn işleriň geçirilmegi maksada laýyk bolar.
Arkadag Prezidentimiziň kesgitläp beren
wezipelerini hem-de kanunçylykda belle
nen beýleki kadalary birkemsiz ýerine ýetir
mäge, hukuk bozulmalaryň öňüni almaga,
jenaýatçylyga garşy berk göreşmäge döw
let derejesinde ähli şertleriň döredilmegi
ýurdumyzda hemişe asuda durmuşyň, ru
hubelent jemgyýetiň berkarar bolmagynyň
girewidir. Türkmen jemgyýetiniň döwrebap
syýasy-hukuk medeniýetiniň kemala gel
megi, raýatlaryň işjeňligi, halkyň agzybirligi
bu ugurda netijeli işleriň alnyp barylmagyna
oňaýly täsir edýär. Hormatly Prezidentimi
ziň ynsanperwer syýasaty halkyň ägirt uly
döredijilik güýjüni netijelilige ugrukdyrýar.

Ýagmyr NURYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we
demokratiýa institutynyň direktory,
hukuk ylymlarynyň doktory.
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ÖSÜŞ ARK ALY PAR AH ATÇ YLYK

BEÝIK GARAŞSYZLYGYMYZYŇ
ŞANLY 30 ÝYLLYGYNA

AŞGABAT DUŞUŞYGY:
STRATEGIK HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE ÇELGILERI

SÖZ WE IŞ: BITEWÜLIK
«Bu gün biz ýurdumyzda täze senagat düzümine esaslanýan jemgyýeti
döretmegiň ýoly bilen öňe barýarys».

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWYŇ
“Mir” döwletara teleradiokompaniýasyna
beren interwýusyndan.

3. SENAGATLAŞMA
Senagatlaşdyrmak — döwrüň ta
laby, onsuz doly bahaly ösüş mümkin
däl. Şu ýyl şanly 30 ýyllygy bellenilýän
ýurt Garaşsyzlygymyz tutuş halk hoja
lygyny senagatlaşdyrmagy hem-ä ta
lap edýär, hem-de oňa ähli mümkinçi
likleri döredip berýär.
Türkmenistanyň çuňňur hormatla
nylýan Prezidenti ýurdumyzyň ykdy
sadyýetini ösdürmek, onuň dünýäniň
ykdysady giňişligine diňe bir özgeleriň
öndüren önümlerini sarp ediji däl-de,
eýsem, önüm öndüriji döwlet hökmün
de goşulyşmagy üçin bimöçber işleri
durmuşa geçirýär.
Aýry-aýry ugurlarda, mysal üçin,
dokma senagatynda Türkmenistanyň
öndürýän önümleri brend önümler
hökmünde ykrar edildi. Himiýa sena
gaty babatda-da şeýle diýmek bolar.
Mysal üçin, türkmen karbamidi iň bir
geçginli haryda öwrüldi.
Aslynda, himiýa senagaty, himiýa
ylmy bilen birlikde, diýseň täsin hem
juda gyzykly. Ol ýokdan bar etmäge,
ýagny göze görünmeýän närseler
den görüp hem elläp bolýan önüm
leri öndürmäge ukyply welin, birba
da gözüňe-de ynanmaýarsyň. Mysal
üçin, Maryda hem Tejende tebigy
gazdan öndürilýän karbamid dökü
ninden başga, Gyýanlyda öndürilýän
polimerleri, Ahaldaky sintetik benzini
hem-de dizel ýangyjyny ýatlalyň! Ýeri
gelende aýtsak, Ahal welaýatyndaky
tebigy gazdan benzin öndürýän za
wodyň dünýäde başga taýy ýokdur,
ol bu ugurda ilkinji zawoddyr. Şular
ýaly zawody gurmak we işe girizmek
iň öňdebaryjy tehnologiýany hem-de
ägirt uly serişdäni talap edýär. Ýö
ne bu zawod güýçleri we serişdeleri
harçlanyňa degýän desgadyr. Ol hä
zirki döwürde “ýaşyl” ykdysadyýet
diýen düşünjäniň ähli talaplaryna
laýyk gelýär. Zawodyň açylyş daba
rasynda oňa berlen halkara güwä
namalar türkmeniň bir desga gurjak
bolanda düýpli gurýandygyny, ähli
zada, şol sanda işiň ekologiýa tara
pyna-da uly üns berýändigini, “ýedi
ölçäp, bir kesýändigini” subut edýär.
Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllygy
nyň bellenilmeginiň öňüsyrasynda
hormatly Prezidentimiz tebigy gaz
dan benzin öndürýän zawoda baryp
gördi we şonda bu iri kärhananyň her
bölüminiň ekologiýanyň talaplaryna
laýyk işleýşine aýratyn üns berdi. Ýeri
gelende aýtsak, Türkmenistanda gu
rulýan we ozaldan hereket edip gel
ýän senagat desgalarynyň hemmesi
ekologiýa talaplaryna gyşarnyksyz
eýerýärler. Bu babatda Türkmenis
tanda gurlup, işe girizilýän islendik
iri taslama halkara ekologik stan
dartlara doly gabat gelýär. Hormatly
Prezidentimiziň “Döwlet adam üçin
dir!” diýen baş ýörelgesi ýurdumyzy
senagatlaşdyrmak işinde-de esasy
ölçeg bolup durýar.
Şu we şuňa meňzeş desgalary
Garaşsyzlyk döwrüniň senagat gud
raty hökmünde häsiýetlendirip bolar.
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumyny gazhi
miýa senagatynyň läheňi hökmünde
kesgitleýärler. Dogrudan-da, ol ýerde
öndürilýän nebitgaz önümleriniň gör
nüşlerini diňe sanap geçmegem ýöri
te taýýarlygyň — bilimiň bolmasa, her
ýetene başartmaýar. Hünärmenler ol
ýerde öndürilýän önümleriň görnüşini
ýene-de artdyrmagyň mümkinçilikleri
ni gözleýärler hem-de bu gözlegleri
niň ýakyn wagtlarda oňat netije ber
jekdigini ynamly aýdýarlar. Şu ýerde
bir ýagdaýy aýratyn nygtamalydyrys:
türkmen himiýaçylarynyň öndürýän
önümleri ykdysady taýdan örän peý
dalydyr, ýagny önümiň özüne düşýän
bahasy başga ýerleriňki bilen deňeş
direniňde, ep-esli arzan, hil tarap
dan bolsa beýlekilerden birjik-de pes
gelmeýär. Diýmek, türkmen alymlary
hem önümçilikçileri diýseň netijeli iş
leýärler.
Elbetde, durmuşyň köpugurly bol
şy ýaly, senagatyň hem ugurlary dür
li-dürli. Ady agzalanlardan başga-da,
energetika senagaty, dag-magdan
senagaty, lukmançylyk we derman se
rişdeleri senagaty, elektron senagaty
we başgalar. Bularyň käbiri, aýdylyşy
ýaly, ösüp, ýetjek derejesine ýetdi, kä
birleri bolsa hormatly Prezidentimiziň

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň jemlerine
Ýer ýüzüniň 151 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýup, daşary syýasat
strategiýasyna laýyklykda, sebit we dünýä ýurtlary bilen özara bähbitli, hoşniýetli hyz
matdaşlygy ösdürýän Türkmenistan bu gün ygtybarly hem ynamdar hyzmatdaş hök
münde eýeleýän ornuny barha pugtalandyrýar. Mizemez dost-doganlyk ýörelgeleri,
iki ýurduň halklaryny birleşdirýän köpasyrlyk ruhy, medeni umumylyklar nazara alnyp,
strategik derejä çykarylan türkmen-gyrgyz gatnaşyklary bolsa iki ýurduň Liderleriniň ta
gallalar y esasynda ösüşiň täze basgançagyna gadam goýdy. 27-28-nji iýunda Türk
menistana resmi sapar yny amala aşyran Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr
Žaparow bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ge
çirilen ýokary derejeli gepleşikler bu hakykaty dolulygyna açyp görkezýär.

D

talaby hem tagallasy bilen indi ösüş
ýoluna düşdi.
Türkmenistanyň çuňňur hormatla
nylýan Prezidentiniň ýerli çig malla
rymyzyň hasabyna daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň, önümleriň ýerini
tutýan harytlary, önümleri öz ýurdu
myzda öndürmek babatda aýdanla
ryny, elbetde, hemmeler bilýändir. Bu
babatda ýörite döwlet maksatnamalary
hem kabul edilip, olar üstünlikli amala
aşyrylýar. Milli Liderimiziň tagallasy
bilen, indi import harytlaryň mukdary
azalyp, özümizde öndürilýän dürli ho
jalyk harytlarynyň önümçiligi ýylyň-ýy
lyna artýar. Muňa göz ýetirmek üçin
ýylyň başky bäş aýynyň önümçilik gör
kezijilerine göz aýlaýmaly.
Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak ba
batda gürrüň gozgalanda, biziň pikiri
mizçe, türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy
ny ilki agzamalydyr. Ýapon tarapynyň
biziň ýurdumyzda amala aşyrýan se
nagatlaşdyrma işleri öwgä mynasyp
dyr. Şu ýylyň maý aýynyň birinji ýary
mynda hormatly Prezidentimiz bilen
Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihi
de Suganyň arasynda telefon arkaly
söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşlikde
milli ykdysadyýetimiziň ösdürilmegi
ne, häzirki zaman ýokary tehnologiýa
ly önümçilikleriň, daşarky bazarda ýiti
bäsdeşlige döz gelip bilýän önümleri
öndürmäge ukyply senagat kärhana
larynyň döredilmegine gönükdirilen
iri taslamalar babatda bilelikde iş ge
çirmegiň möhümdigi aýdyldy. Häzir
ki döwürde Ýaponiýanyň “Sumito
mo Сorporation” kompaniýasynyň
gatnaşmagynda Lebap welaýatynda
gazturbinaly elektrik bekedi gurulýar.
Onuň işleri tamamlaýjy tapgyra aýak
basdy. Ol şu ýylyň awgust aýynda ula
nylmaga tabşyrylar.
Türkmenistanda noutbuklaryň, smart
fonlaryň önümçiliginiň ýola goýulmagy
milli ykdysadyýetimiziň döwrüň talap
laryna laýyk ösdürilmegine uly üns
berilýändigini görkezýär. Ministrler Ka
binetiniň ýylyň başky bäş aýynyň jem
lerine bagyşlanan mejlisinde hormatly
Prezidentimiz ýurdumyzyň elektron
senagatyny döretmek meselesine ýe
ne bir ýola ünsi çekip, bu ugurda en
tek ýeterlik hünärmenleriň azlyk ed
ýändigini aýdyp, degişli ýolbaşçylara
görkezme berdi. Türkmenistanda söz
bilen işiň birliginden çen tutup, türk
meniň elektron senagatynyň gülläp
ösjek döwrüniň daşda däldigi hakynda
oýlanýarsyň.
Hormatly Prezidentimiziň baştutan
lygynda ýurdumyzda özgertmeler sy
ýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Şonuň netijesinde, ýurdy senagatlaş
dyrmaga alnan ugur hem ähli gözelligi
bilen kalbyňa dolýar.
Wagt geçer, şu wagtky mekdep
okuwçylary ulalyp, hersi bir käriň eýe
si bolar. Olar durmuş gurup, perzent
görerler. Ilkinji perzentlerini mekde
be äkidenlerinde, bardy-geldi, sena
gat kärhanasynyň deňinden geçseler,
çagalaryna görkezip: “Ine, şuny biz
mekdepde okap ýören wagtymyz gur
dular. Ine, seret, şu häzirem edil täze
ýaly saz işläp dur. Eger gowy okasaň,
senem geljekde şular ýaly döwrebap
kärhanalarda işläp bilersiň!” diýerler
diýip oýlanýarsyň. Sebäbi biziň ýurdu
myzda islendik desga, bina ýa ymarat
berkden-berk gurulýar, olaryň içindäki
enjamlar bolsa iň täzeleri bilen çal
şyrylyp dur. Onsoň, olaryň könelme
mümkinçiligi ýok, hemişe saz we göw
nejaý işleýärler.
“Ýagşy niýet — ýarym döwlet”.

Seýitguly GELDIÝEW.
“Türkmenistan”.

öwletara gatnaşyklardan söz açylan
da, hemişe nygtaýşymyz ýaly, geog
rafik ýakynlyk, ruhy we medeni kökle
riň umumylygy Türkmenistanyň sebit
döwletleri bilen alyp barýan daşary sy
ýasy işiniň esasy özenini kesgitleýär.
Türkmen hem gyrgyz halklaryny bolsa
Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy mirasy, bir
asyra golaý uly döwletiň çäginde ösdü
rilen gadyrly gatnaşyklar bilen birlikde,
ýurtlarymyzyň täze taryhy şertlerde iki
taraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde
hil taýdan täze derejä çykarylan stra
tegik hyzmatdaşlygy baglanyşdyrýar.
Elbetde, iki ýurduň döwlet Baştutanlary
duşuşyp, ýürekdeş gürrüň edenlerin
de, özara gatnaşyklara goşmaça itergi
berjek, ony anyk ugurlar bilen baýlaş
dyrjak täze gözýetimlere ýol açylýan
dygy hakykat. Nobatdaky türkmen-gyr
gyz gepleşiklerine iki dostlukly döwletiň
geosyýasy hem geoykdysady mümkin
çiliklerini netijeli peýdalanmak, döwrüň
meýillerini nazara alyp, özara bähbitli
hyzmatdaşlyga goşmaça bat hem kuw
wat bermek nukdaýnazaryndan netijeli
häsiýet mahsus boldy.
***
Medeniýetiň we diliň, diniň hem ruhy
däpleriň meňzeşligi bilen birlikde, owa
lynda türkmen halkyna mahsus bolan
myhmansöýerlik, goňşa hoşniýetli ga
ramak we ýaşululara hormat goýmak
ýörelgeleri gyrgyzlarda-da naýbaşy hä
siýetler hökmünde arzylanýar. Hut ta
ryhy gözbaşlara ygrarlylyk, birek-birek
bilen sazlaşykly hem ylalaşykly ýaşa
mak ýörelgeleri bolsa Türkmenistanyňda, Gyrgyz Respublikasynyň-da sebit
de parahatçylygyň we özara ynamyň
berkidilmeginiň tarapdary bolan döwlet
hökmünde tanalmagyna getirýär. Bu
gün iki halkyň gadyrly gatnaşyklary
strategik hyzmatdaşlyk derejesine çy
karylyp, özara bähbitlere kybap gelýän
anyk ugurlar arkaly mazmun taýdan
baýlaşd yrylýar. Iki dostlukly ýurduň
Liderleriniň Aşgabatda geçirilen duşu
şygynda-da, ine, hut şu aýdanlarymyz
bilen bagly anyk çelgiler kesgitlenildi.

***
Sadyr Žaparowyň Türkmenistana
amala aşyran ilkinji resmi saparyny işe
wür häsiýetli sapar diýip atlandyrmak bo
lar. Belent mertebeli myhmanyň paýtag
tymyzdaky Söwda-senagat edarasynda
ýaýbaňlandyrylan Türkmenistanyň eks
port harytlarynyň sergisi bilen tanşyp,
Türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna
gatnaşmagy iki ýurduň arasyndaky işe
würlik gatnaşyklaryny mundan beýläkde işjeňleşdirmegiň tapgyrynda möhüm
ädimdir. Gyrgyz Lideriniň biziň ýurtlary
myzyň işewürler toparlarynyň arasynda
uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ös
dürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň
bardygyny aýdyp, tejribe alyşmagyň
hem-de Türkmenistanyň öňdebaryjy
kärhanalaryny Gyrgyzystanyň bazaryna
işjeň çekmegiň ähmiýetini belläp, bilelik
däki gyrgyz-türkmen logistika kompani
ýasyny döretmegi teklip etmegi aýratyn
ähmiýete eýedir. Çünki häzirki zaman
şertlerinde ykdysadyýetiň bäsdeşlige
ukyplylygyny ýokarlandyrmak we ony
diwersifikasiýalaşdyrmak, onuň umu
my ösüşinde döwlete dahylsyz ulgamyň
paýyny artdyrmak islendik döwlet üçin
hem bähbitlidir. Ykdysady taýdan kuw
watly ýurtlaryň-da dünýäniň ykdysady
giňişligine üstünlikli goşulyşmakda şu
hili çemeleşmelerden ugur alýandykla
ryny durmuş tejribesi görkezýär.
Türkmen-gyrgyz ykdysady forumy
nyň çäginde gazanylan ylalaşyklara
laýyklykda, ýurdumyzda üstünlikli here
ket edýän «Derýaplastik», «Täze aý»,
«Ýigit», «Balkandag», «Işgär», «Nur
önümçilik-söwda gurluşyk», «MähribanMerw», «Altyn bürgüt», «Miwe» ýaly
hususy kärhanalaryňdyr paýdarlar jem
gyýetleriniň öndürýän önümleri gyrgyz
bazaryna çykarylar. Türkmen telekeçile
ri dürli görnüşli harytlary, şol sanda po
midor, plastik turba we beýleki santeh
niki önümleri dostlukly ýurda ibermegi
göz öňünde tutýarlar. Ýeri gelende, res
mi saparyň yzysüre, 29-njy iýunda Türk
menistandan Gyrgyz Respublikasyna
umumy bahasy ABŞ-nyň 21 million dol

laryndan gowrak bolan azyk harytlaryn
dan, himiýa we tehnika serişdelerinden
ybarat bolan ýörite ýüküň baryp gow
şandygyny aýtmak gerek. Munuň özi
ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri
boýunça gazanylan ylalaşyklary häzir
den ýerine ýetirmäge girişilendiginden
habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň
hem-de Gyrgyz Respublikasynyň Pre
zidentiniň saparyň jemleri boýunça Bile
likdäki Beýannamasynda telekeçilik işi
üçin amatly ykdysady, maliýe we hukuk
şertlerini döretmegiň, harytlary hem-de
hyzmatlary dünýä bazarlaryna çykarmak
mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyň, iki
ýurduň çäginde geçirilýän halkara ser
gilere gatnaşmagyň we işewürler mas
lahatlaryny guramagyň möhümdiginiň
aýratyn bellenilmegi bolsa türkmen-gyr
gyz işewürlik gatnaşyklarynyň dowamly
ösdüriljekdigini alamatlandyrýar.
***
Biz hormatly Prezidentimiziň söz bilen
işi aýry çykmaýan, möhüm başlangyçla
ry öňe sürüp, olaryň durmuşa ornaşdy
rylmagyny gazanyp bilýän Liderdigini
nygtaýarys. Bu hakykat nobatdaky ýo
kary derejeli türkmen-gyrgyz duşuşy
gynda-da äşgär boldy. Milli Liderimiz
ikitaraplaýyn artýan gyzyklanmalary we
ýurtlarymyzyň milli ykdysadyýetleriniň
özara baglanyşygyny nazara almak bi
len, döwletara gatnaşyklary işjeňleş
dirmäge ýardam berjek anyk teklipleriň
birnäçesini aýtdy. Ine, olaryň käbiri: Mer
kezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşyklaryny yzygiderli gu
ramak, howanyň üýtgemeginiň ýaramaz
täsirlerine garşy durmak, sebitde suw
serişdelerini aýawly we rejeli peýdalan
mak, Aral meselesini çözmek boýunça
bilelikde durmuşa geçirilýän çäreleri iş
jeňleşdirmek, ýurtlarymyzyň owgan ugry
boýunça özara gatnaşyklaryny pugtalan
dyrmak, iki döwletiň haryt dolanyşygyny
artdyrmak, Bişkek şäherinde Türkmenis
tanyň, Aşgabatda Gyrgyzystanyň söwda
öýüni açmaga ýardam bermek, türkmen
tebigy gazyny we elektrik energiýasyny
dostlukly ýurda ibermegiň tehniki, gura
maçylyk meselelerini ara alyp maslahat
laşmak, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz
portunyň kuwwatlyklaryny amatly şertler
de Gyrgyzystanyň bähbidine ulanmak,
iki ýurtda-da festiwallarydyr Medeniýet
günlerini guramak, döredijilik we ylmy
intelligensiýanyň wekilleriniň arasyn
da yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak
hem-de 2022-nji ýylda ikitaraplaýyn Me
deniýet günlerini geçirmegiň mümkinçi
liklerini öwrenmek, Çarwadarlaryň bütin

TEL EK EÇ IL IK

HUSUSYÝETÇILERIŇ WIRTUAL SERGISI

Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalar ynyň wirtual sergisi öz işine başlady. Ony Türkmenistanyň Ga
raşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle
hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli, birleşmäniň «Kerwen» hoja
lyk jemgyýeti taýýarlady.
Wirt ua l serg i horm atly Prez i
dentimiziň türkmen telekeçilerine
döredip berýän şertleriniň, kömekgoldawlarynyň miwelerini, hususy
ulgamda amala aşyrylýan köpu
gurly özgertmeleri giňişleýin beýan
edýär. Oňa birleşmäniň işjeň ag
zalarynyň 80-e golaýy gatnaşyp,
öz öndürýän önümleri we ýerine
ýetirýän hyzmatlary bilen tanyşdyr
ýarlar.
Häzirki döwürde dünýäde hal
kar a maslah atlard yr serg iler iň

sanly görnüşde geçirilmegi ýör
günlid ir. Wirt ua l serg iler e dün
ýäniň islendik künjeginden girip,
işewür gatnaşyklary ýola goýup
bolýar.
Türkmen, rus we iňlis dillerinde
taýýarlanan sergi gije-gündiz — 24
sagatlap dowam edýär. Ol ildeşle
rimize daşary ýurtly hyzmatdaşlary
bilen işjeň aragatnaşyk saklamaga
giň mümkinçilik döredýär. 3D ölçeg
däki sergide sarp edijiler hem-de
işewürler üçin gyzykly maglumat

lar berilýär. Ýörite enjamyň hem-de
3D äýnegiň kömegi bilen sergä aý
lanyp, oňa gatnaşyjylar, öndürýän
önümleridir hyzmatlary bilen tanyş
mak mümkin. Şeýle-de özüňiz ha
kyndaky maglumatlary görkezip, tä
ze hyzmatdaşlyk tekliplerini ýollap
bilersiňiz.
Hormatly Prezidentimiziň ykdy
sadyýeti sanlylaşdyrmak, innowa
sion tehnologiýalaryň giň mümkin
çiliklerinden netijeli peýdalanmak
hakyndaky tabşyryklaryndan ugur
alnyp döredilen sergä gyzyklanma
lar yzygiderli artýar. Onuň işi bilen
www.fair.kerw en.com.tm int ern et
salgysy boýunça tanşyp bilersiňiz.

Rahmanberdi GÖKLEŇOW.
«Türkmenistan».

TEHNOLOGIÝALAR MERKEZINDE
Şu ýylyň 27 — 30-njy iýuny aralygynda Türki dil
li döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekreta
ry Bagdat Amreýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň
Türkmenistana iş sapary boldy. Saparyň çäklerin
de, 29-njy iýunda wekiliýet Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine aýlanyp
gördi. Bu ýerde myhmanlary merkeziň ýolbaşçy dü
zümi garşylady we köpugurly ylmy barlaghanalarda
işleýän hünärmenler olary ýerine ýetirilýän ylmy-teh
nologik işler bilen tanyşdyrdylar. Hususan-da, alym
Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesin
de Tehnologiýalar merkezinde ornaşdyrylan häzirki
zaman enjamlarynda ýurdumyzda ozal geçirip bol

maýan, täze ylmy tejribeleriň geçirilýän Nanotehno
logiýalar barlaghanasynda nanogatlaklaryň, nanobö
lejikleriň we nanoturbajyklaryň alnyşy hem-de olaryň
elektron mikroskop we beýleki barlaglarynyň geçirilişi
görkezildi.
Iş sapary bilen gelen wekiliýet gözel paýtagtymyza,
şol sanda Tehnologiýalar merkezine aýlanyp, özlerinde
galan gyzykly täsirler barada aýtdylar we geljekde hyz
matdaşlygy ösdürmegiň wajyp ugurlaryny bellediler.

Jeren AŞYRMUHAMMEDOWA.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Tehnologiýalar merkezi.

dünýä oýunlaryny yzygiderli guramak...
Bu teklipleri iş ýüzünde amala aşyrmak
bilen bagly wezipeler bolsa saparyň jem
leri boýunça gol çekilen Bilelikdäki Be
ýannamada jikme-jik görkezildi.
Dostlukly ýurduň Lideriniň nygtaýşy
ýaly, Gyrgyz Respublikasy we Türkme
nistan ýakyn dostlardyr, strategik hyzmat
daşlardyr hem-de doganlyk ýurtlardyr.
Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyzyň
öňe süren teklipleriniň hil taýdan täze
derejä çykarylýan türkmen-gyrgyz gat
naşyklaryny Birleşen Milletler Gurama
sy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy,
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy,
Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk ge
ňeşi, Araly halas etmegiň halkara gaz
nasy ýaly sebitleýin we halkara dü
zümleriň çäginde ösdürmäge ýardam
etjekdigini-de ynamly aýtmak bolar.
Saparyň jemleri boýunça gol çekilen, iki
ýurduň dürli ugurlardaky özara gatna
şyklaryny kadalaşdyrýan resminamalar
toplumy bolsa döwletara gatnaşyklaryň
şertnama-hukuk binýadyny berkidip,
onuň täze, anyk ugurlar bilen baýlaşdy
rylmagyna itergi berdi.
«Görogly», «Manas» ýaly gahry
mançylykly dessanlary, Magtymguludyr
Çingiz Aýtmatow ýaly ägirtleri dünýä be
ren, «Ýakyn goňşy uzak gardaşdan go
wudyr» diýýän doganlyk halklaryň köki
müňýyllyklara uzaýan gadyrly gatna
şyklaryny döwrüň hem dünýäniň meýil
lerine görä strategik derejede üstünlikli
ösdürýän Türkmenistanyň we Gyrgyz
Respublikasynyň taryhyna täze sahy
pa bolup ýazylan Aşgabat duşuşygynyň
iki ýurduň baş baýramlarynyň — döwlet
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileý se
nesiniň öňüsyrasynda geçirilmegi onuň
ähmiýetini has-da artdyrýar. Goý, dostdoganlygyň mizemez köprülerini barha
berkidýän türkmen-gyrgyz gatnaşyklary
dowamat-dowam bolsun!

Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».

BRIF ING

DÖWREBAP
DURMUŞ
HYZMATLARY
Ýakynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrliginiň we BMG-niň Türkme
nistandaky wekilhanasynyň bilelikde guramagynda
köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin
brifing geçirildi. Onlaýn maslahata Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň, milli köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň we internet saýtlarynyň wekilleri
gatnaşdylar. Onuň dowamynda «Durmuş hyzmatla
ry boýunça BMG-niň we Türkmenistanyň Bilelikdäki
maksatnamasy» tanyşdyryldy, şeýle-de «Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Mak
satnamasyna» laýyklykda amala aşyrylýan işler ha
kynda çykyşlar diňlenildi.
Brifingde BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik
utgaşdyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiri
ji, BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky
wekili Kristina Weýgand çykyş edip, Durnukly ösüş
maksatlaryna ýetmegiň çygrynda Türkmenistan ta
rapyndan ilaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek
babatda alnyp barylýan işleriň ähmiýeti dogrusynda
belledi. Jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly
gy bolan adamyň ählitaraplaýyn amatly durmuşda ýa
şamagy üçin zerur bolan başlangyçlar, şeýle hem bu
ugurdaky dünýä tejribesi barada pikirler beýan edildi.
Goldawa mätäç raýatlar üçin durmuş taýdan hyzmat
edýän edaralaryň gurluşyny we işini kämilleşdirmek,
olaryň durmuş goraglylygyny ýokarlandyrmak, bu
ugurda hyzmat etmegiň usullaryny döwrebaplaşdyr
mak, halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy dowam
etmek hakynda çykyşlar diňlenildi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty
durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan ýur
duň Hökümetiniň we BMG-niň agentlikleriniň bilelik
däki maksatnamasynyň çäginde ýurdumyzda täze
jemgyýetçilik işi boýunça hünärmen wezipesi döre
dilip, ýakynda bu ugur boýunça hünärmenleriň 45-si
milli tälimçilerden tälim aldy. Brifingiň barşynda jem
gyýetçilik işi boýunça hünärmeniň esasy wezipesi,
olaryň ýerlerde alyp barýan işleri giňişleýin beýan
edildi. Şeýle-de BMG-niň Çagalar we Ilat gaznasy
nyň wekilleri goldawa mätäç çagalara hemaýat ber
mek, gender deňligi dogrusynda çykyş etdiler.
Brifingiň ahyrynda «Durmuş hyzmatlary boýunça
BMG-niň we Türkmenistanyň Bilelikdäki maksatna
masyny» durmuşa geçirmek boýunça sowal-jogap
alşyldy.

Aýsenem NURLYÝEWA.
«Türkmenistan».

C M Y K

2021-nji ýylyò 3-nji iýuly, şenbe.

IL SAGLYGY — ÝURT BAÝLYGY

SANJYMLAR —
SAGDYNLYGYŇ KEPILI

ABADAN GELJEK
UGRUNDA
Golaýda hormatly Prezidentimiz Türk
menistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy
göreşýän adatdan daşary toparynyň ýolbaş
çylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda
ýurdumyzyň raýatlarynyň howpsuzlygyny
üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler
ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de COVID-19
pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça
gaýragoýulmasyz wezipeler kesgitlenildi.
Türkmenistan tutuş dünýäde adaty durmuş
ugruny özgerden ýokanç kesele garşy dur
makda öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Dün
ýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaý nazara
alnyp, ýurdumyzyň çäginde koronawirus we
beýleki howply ýokanç keselleriň ýüze çyk
magynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak
boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.
Bu ugurda üç halkalaýyn öňüni alyş ulga
mynyň işi ýola goýuldy. Hususan-da, 2020nji ýylyň ýanwar aýynyň başyndan Döwlet
serhedinden geçilende tapgyrlaýyn çäklen
dirmeler, arassaçylyk-karantin gözegçiligi gi
rizildi. Mart aýyndan başlap, daşary döwlet
leriň howa uçarlarynyň ýurdumyza hereketi
bes edildi. Şeýle hem ýerüsti, derýa we de
ňiz ulaglary boýunça raýatlaryň ýurdumy
za girmegi hem-de çykmagy çäklendirildi.
Ýokanç keselleriň öňüni almak, arassaçylyk
düzgünlerini berk berjaý etmek, sagdyn dur
muş ýörelgelerini berkitmek boýunça wagyznesihat, düşündiriş işlerine möhüm ähmiýet
berilýär. Maglumat-bilim berýän gollanmalar
işlenip taýýarlanyldy we çap edildi. Keselleriň
öňüni almak üçin zerur bolan derman, sarp
ediş, anyklaýyş we zyýansyzlandyryş se
rişdeleriniň ätiýaçlyk gorunyň üsti yzygiderli
doldurylyp durulýar. COVID-19 ýokanjynyň
öňüni almak boýunça saglygy goraýyş işgär
leriniň arasynda okuw sapaklary geçirilýär.
Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň halkara
howa, awtoulag hem-de demir ýol menzillerin
de, ulaglaryň ähli görnüşlerinde, söwda mer
kezlerinde, bazarlarda, jemgyýetçilik iýmiti we
azyk önümçiligi kärhanalarynda, bilim edarala
rynda arassaçylyk kadalary berk berjaý edilýär.
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Keselleriň
ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan da
şary toparynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş
maslahatynda täze koronawirus ýokanjynyň
bütin dünýäde giňden ýaýran pandemiýa
şertlerinde ýurdumyza bu ýokanjyň aralaş
magynyň öňüni almak hem-de raýatlaryň
saglygyny goramak üçin ähli zerur işleriň
durmuşa geçirilýändigini belledi. Görlen çä
releriň netijesinde, häzire çenli ýurdumyzda
bu ýokanç kesel bilen kesellenen ýagdaý ýü

ze çykarylmady. Ýöne, muňa garamazdan,
ýurdumyzyň saglygy goraýyş edaralarynyň
maddy-enjamlaýyn binýadyny güýçlendir
mek, täze koronawirus ýokanjynyň ýaýrama
gyna garşy goşmaça göreş çärelerini görmek
möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.
Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna la
ýyklykda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş eda
ralary we degişli düzümler tarapyndan tomus
möwsüminde raýatlaryň ýokary derejeli dynç
alşyny guramak meselelerine möhüm äh
miýet berilýär. Häzirki wagtda «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagynda dynç almaga isleg
bildiren raýatlara ýaşajak myhmanhanasyn
dan ýollamanama getirenden soňra, olara
COVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş san
jymlary edilýär. Ýurdumyz boýunça saglyk öý
leriniň 18-sinde döredilen nokatlarda raýatlar
lukmançylyk gözegçiliginden geçirilýär. «Awa
za» milli syýahatçylyk zolagynda ilatyň ara
synda ýüze çykýan soraglara jogap bermek
we şol ýerde dynç almagyň tertibi boýunça
düşündiriş işleri yzygiderli alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiz: «Biz iň gymmat
ly baýlyk bolan halkymyzyň saglygyny go
ramak üçin ähli zerur çäreleri göreris. Ýöne
muňa garamazdan, eziz watandaşlarymyz,
saglygy goraýyş işgärleri tarapyndan talap
edilýän arassaçylyk kada-kanunlaryny ber
jaý etmek her birimiziň borjumyzdyr!» diýip
belleýär. Hakykatdan hem saglygyňy gorap
saklamak, ilki bilen, şahsy jogapkärçilikden
başlanýar. Biziň her birimiz saglygymyzy go
ramak, berkitmek arkaly jemgyýetiň sagdyn
lygyna goşant goşup bileris. Her bir adam bu
ugurda şahsy jogapkärçiligini duýmalydyr.

Şemşat SAPARLYÝEWA,
Aşgabat şäherindäki 15-nji saglyk
öýüniň baş lukmany,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň deputaty.

Keselleriň öňüni alyş çäreleriniň umumy we
ýöriteleşdirilen usullary bolup, olaryň umumy
usullaryna şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk
tertip-düzgünlerini berjaý etmek, sagdyn iýmitlen
mek, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaý
lary ulanmak degişlidir. Ýöriteleşdirilen usulyna
keselleriň öňüni alyş sanjymlary girýär. Hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda
ilaty daşary ýurtlaryň ýokary hilli waksinalary bi
len doly üpjün etmek ugrunda zerur işler amala
aşyrylýar. Sanjymlaryň netijeli bolmagy üçin her
birimiz oňa işjeň gatnaşmalydyrys. Her bir saglyk
maksatly serişdäniň görkezmesi we garşy gör
kezmesi bolýar. Bular barada maşgala lukmanla
ry bilen maslahatlaşmak zerurdyr.
Häzirki döwürde ilatymyzyň aglaba bölegine,
ýagny howp toparlaryna degişli bölegine ýörite
TSG we DSM-niň hem-de BSGG-niň bilelikde
işläp düzen meýilnamasy esasynda sanjym işle
ri netijeli alnyp barylýar we ýörite sanly hasabat
ýöredilýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary
bilen ýurdumyzda COVID-19 ýokanjyna garşy
öňüni alyş sanjymlarynyň gerekli gory döredilip,
ilaty doly derejede, ylmy taýdan esaslandyrylan
meýilnama laýyklykda bu sanjymlar bilen gurşap
almak işleri dowam edýär.
Keselleriň öňüni alyş sanjymlary, ilki bilen, ony
alan adamyň, galyberse-de, daş-töwereginiň neti
jeli goraglylygynyň kepilidir. Hiç wagt howsala, ala
da düşmäň, lukmanlara öz saglyk ýagdaýyňyz ba
radaky maglumaty aýdyň, degişli lukmanyň bellän
barlaglaryndan geçiň! Olaryň esasynda lukman
sanjym almak üçin garşy görkezmeleriň ýoklugyny
ýa-da barlygyny kesgitleýär. Soňra sanjym etmek
üçin kesgitlenen güni, hökman, rahat ýagdaýda
geliň, sanjymy alyp, lukmanyň beren maslahat
laryny berjaý etmek bilen, 21 günden soň sanjy
my ikinji gezek alyň! Sanjymdan soň bedeniňizde
COVID-19 ýokanjyna garşy antitelalar — ýörite
bedenjikler emele gelip, sizi kesel ýokuşmagyn
dan, ony agyr geçirmekden doly goraýar.
COVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjym
laryny almaga lukmanyň garşy görkezmesi bolma
dyk 18 we ondan uly ýaşly ähli raýatlar degişlidir.
COVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjy
mynyň geçirilmegine şu ýagdaýlar garşy görkez
me bolup durýar:
— waksinanyň düzümine girýän haýsy-da bol
sa bir madda ýokary duýgurlyk;
— göwrelilik we ene süýdi bilen iýmitlendiril
ýän döwür;
— 18 ýaşa çenli çagalar we ýetginjekler;
— ýokary gyzgynly ýa-da umumy ýagdaýyň
näsazlyklary bilen geçýän dürli agyr ýa-da ötü
şen keselleriň ýitileşýän döwri.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.

ÝANGYNDAN ÄGÄ BOLUŇ!

Tomsuň howurly günlerinde

Howpsuzlyk
düzgünlerini
berjaý edeliň!
Şu günler howa
nyň aşa gyzmagy bi
len baglylykda, ähli
ýerlerde otag sowa
dyjy enjamlar örän
köp ulanylýar. Şoňa
görä-de, olarda ýan
gyn döremek howpuny aradan aýyrmak
üçin gündelik durmuşda gerek bolan
elektrik enjamlaryny talabalaýyk gurna
maly we ulanmaly. Elektrik akymynyň
bir nokadyna çendenaşa agram düş
mez ýaly, oňa birbada birnäçe elektrik
enjamlaryny birikdirmeli däldir. Elektrik
akymyna gereginden artykmaç kuwwat
ly goraýjylary goýmak olaryň goraýjylyk
ukybyny peseldýär.
Öýden, iş ýerleriňizden çykyp git
mezden öň, ýangyn howpsuzlyk düz
günleri esasynda, jaýlary gözden
geçirip, elektrik enjamlarynyň öçüri
lendigini barlaň! Elektrik togy bilen
işleýän enjamlar gurnalanda, ulany
landa, ýangyn howpsuzlyk düzgünle
rini dürs berjaý etmek bolup biläýjek
nogsanlyklaryň öňüni alar.

Şu günler ýurdumyzyň ähli
sebitlerine jöwzaly yssy howa
akymy aralaşdy. Beýle ýagdaý
dünýäniň köp döwletinde hasa
ba alyndy. Dowam edýän yssy
günlerde saglygyňy durnukly sak
lamak esasy wezipe bolup dur
ýar. Bu babatda lukmanlar şeýle
maslahatlary berýärler:
— howanyň çakdanaşa gyzma
gy adam bedeninde dürli näsaz
lyklaryň ýüze çykmagyna getirýär.
Gündiziň jöwzaly yssysynda ça
galaryň daşarda oýnamaklaryna
ýa-da gezelenç etmeklerine rug
sat bermeli däldir. Ýaş çaganyň
bedenine gerek bolan D witami
niniň ýeterlik mukdaryny alma
gy üçin onuň bilen her gün irden
sagat 10:00-a çenli, agşam sagat
18:00-dan soň 15 — 20 minut çe
mesi gezelenç etmek ýeterlikdir.
— Gün şöhlesi uly adamlar üçin
hem zerurdyr. Beden üçin gerek
bolan Gün şöhlesi kabul edilme
se, bu ýagdaý adamda keýpsizligiň
döremegine, ukynyň

Kesellerden goranmagy daşary çykylanda agyz-burun örtüklerini dakynmak,
arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek, 2 metr howpsuz aralygy saklamak 
bilen utgaşdyryň! Eger-de nähoşlugyň ilkinji alamatlaryny duýsaňyz, 
hökman, maşgala lukmanyna ýüz tutuň!

Türkmenistanyň Içeri işler
ministrliginiň Döwlet ýangyn
howpsuzlygy gullugy.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky
gurşawy goramak ministrliginiň Gidrome
teorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyz
da 2021-nji ýylyň 3-nji iýulynda bolmagyna
garaşylýan howanyň ýagdaýy barada ber
ýän maglumat y:
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bo
lup, günüň ikinji ýarymynda gysga wagtlaýyn ýa
gyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirga
zyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +26...+28°
maýyl, gündizine +38...+40° yssy bolar. Howa
nyň basyşy 726 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulut
ly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar,
ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-gün
batardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän

şemal öwser. Howa gijesine +24...+29° maýyl,
gündizine +36...+41° yssy, kenarýaka etraplar
da +31...+36° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +34...+36°,
basyşy 746 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
Awazada: howa +33...+35°, basyşy 749 mm,
çyglylygy 35 — 55 %.
Balkanabat şäherinde: howa +39...+41°,
basyşy 754 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulut
ly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar,
ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-gün
batardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine +24...+29° maýyl,
gündizine +37...+42° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +40...+42°, basyşy
733 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Tejen şäherinde: howa +39...+41°, basyşy
737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa
bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekunt
da 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gi
jesine +24...+29° maýyl, gündizine +38...+43°
yssy bolar.

Baº redaktor
Kakamyrat

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.

bozulmagyna we gaharjaňlygyň
ýüze çykmagyna getirýär. Ýöne ýi
ti Gün şöhlesiniň dowamly täsiriniň
bedene örän uly zyýan ýetirip bil
ýändigini hem unutmaly däldir.
— Gün urmasyndan goranmak
üçin ak, açyk reňkli egin-eşik, baş
gap geýmek, ýaglyk daňynmak,
şeýle-de Günden goraýjy äýnekleri
dakynmak peýdalydyr.
— yssy günlerde bedendäki
suwuň deňagramlylygyny sak
lamak möhümdir. Howanyň aşa
gyzmagy bilen, suwuklygyň der
arkaly köp mukdarda bölünip çyk
magy netijesinde, bedendäki de
ňagramlylyk bozulyp, gan goýalyp
bilýär. Munuň özi insult we infarkt
keselleriniň ýüze çykmagyna ge
tirip biler. Arassa agyz suwy tala
balaýyk içilende, bedeniň immun
işjeňligi ýokarlanyp, howa şertleri
niň üýtgäp durmagy zerarly ýüze
çykýan näsazlyklardan goraýar.
Bedendäki suw deňagramlylygy
ny saklamak üçin günüň dowa
mynda 2,5-3 litre golaý arassa
agyz suwuny içmelidir.

REJEBOW

Mary şäherinde: howa +40...+42°, basyşy
731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Baýramaly şäherinde: howa +41...+43°,
basyşy 730 mm, çyglylygy 15 — 35 %.
Lebap welaýatynda: az-kem bulutly howa
bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekunt
da 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gi
jesine +25...+30° maýyl, gündizine +38...+43°
yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +40...+42°,
basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Kerki şäherinde: howa +41...+43°, basyşy
727 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bu
lutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldy
rym çakmagy mümkin. Demirgazyk-gündogar
dan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine +25...+30° maýyl, gündi
zine +37...+42° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +39...+41°, ba
syşy 744 mm, çyglylygy 25 — 45 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +38...+40°,
basyşy 746 mm, çyglylygy 30 — 50 %.
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Ýaş galamdaşlaryma
...Düný ä inip, göz açyp görlen adamlar, büt in barlyk, asm and a
ky bulutlar, Aý-Günd ür ýyld yzlar, Gar ag um uň mele çäg es i... söz
uss atlar yn yň geç en ýoly, dör ed ijilig i... — bular yň ählis i me
niň em halyp alar ymd yr, sen iň em halyp alar yňd yr, galamd aş!
Men bular yň ählis ind en öwr ený är in, sen em bular yň ählis in
den öwr ený äns iň. Pik irlenm ekd en hem pik ir i ýüz e çyk ar
makd an, duým akd an hem duýg yn y ýüz e çyk arm akd an
başlap, durm uş yň hem set irler iň sazlaş yg yn y men em
şolard an alý ar yn, sen em şolard an alý ans yň, gard aş!

HALYPALAR —
KÄMILLIK MEKDEBI
Her bir zat babatda bolşy ýaly, ýazyjy-şahyryň
durmuşynda halypa-şägirtlik meselesi hakynda
dürli pikirleriň bolmagy tebigy ýagdaýdyr. Şeý
lelikde, käte söz sungaty adamlarynyň, onda-da
şahyryň halypasy bolmaýar diýilmegi hem şunuň
bilen baglanyşyklydyr. Okap, öwrenip eýe bolun
ýan hünärler bar. Daýhan ýa-da çopan bolmak
üçin çagalykdan bu işleri görmek, tejribeli adam
lardan öwrenmek ýeterlik bolup biler. Lukman ýada mugallym, inžener ýa-da arheolog, mygmar
ýa-da uçarman bolmak üçin okamak, mugallym
lardan, diýmek, halypalardan öwrenmek ýeter
lik bolup biler. Hatda zehinli adamlar ýörite orta,
ýokary okuw mekdeplerini tamamlap, suratkeş,
artist, kompozitor, aýdymçy bolup bilýärler. Eý
sem-de bolsa, biri-biri bilen deň deprenişip bilýän,
kärine ussat adamlardyr diýip, bulary bir aýakdan
sürmek nädogry bolardy. Deň şertlerde, deň de
rejede öwrenip, okap, şol bir mugallymdan tälim
aldylar diýeliň! Şonda-da, barybir, bularyň käbiri
beýlekilerden görnetin tapawutlanýar, öz işiniň,
öz sungatynyň öňüne geçilmejek ussady bolýar.
Şu ýerdenem iň ýönekeý ýaly bolup görünýän
kärlerden başlap, dürli hünärleriň, sungatyň dürli
görnüşleriniň eýeleri bolmak üçin üşükliligiň, ze
hinliligiň gerekdigi görünýär. Inkär edip bolmajak
hakykat: ýaşaýyş ugrundaky göreş her bir ugurda
aňlylygy hem zehinliligi talap edýär.
Eýsem, ýazyjy-şahyryň halypasy bolmaýar diý
lişi barada näme aýdyp bolar?
Bu söz bilen hem ylalaşýarys, hem ylalaşmaýarys.
Ylalaşýandygymyzyň sebäbi, zehini, ýagny tebi
gy ukyby bolmazdan, islendik adam balasyny alagada, ondan ýazyjy, şahyr ýetişdirip bolmaýar. Käbir
hünärler babatda bolşy ýaly, munda halypa şägirdiň
elinden tutup öwretmez, elinden tutup ýazdyrmaz.
Ýer depmegi, orak dişemegi, demir ýençmegi welin,
hatda bular üçinem zehin zerurlygy baram bolsa,
gerek diýen adama köp derejede öwredibem, ony
ökdeleriň biri edip ýetişdiribem bolar.
Ylalaşmaýandygymyzyň gaty berk esaslary bar.
Şahyr, ýazyjy bolmak üçin zehiniň bolmagy as
la ýeterlik däldir. Gaty kän zehinleriň açylman, öz
ykballaryny başga ýollardan gözländigine mysalla
ry geregiçe tapsa bolardy. Islendik hünär, sungatyň
islendik görnüşi babatda bolşy ýaly, ýazyjy-şahyr
bolmak üçinem zehini tijäp duran ýanbermez isleghöwes zerurdyr. Ine, eýýäm şu ýerden halypa zerur
lygy baradaky hakykatyň orta gelip başlandygyny
duýup bilersiňiz. Zehini köretmek, öňe alyp gitmek
üçin, ilkinji nobatda, halypalaryň özleri, sözleri, eser
leri derkardyr. Arzuw-höwesiňi gozgap, ganatlandy
ryp bilýän güýçler bar, olar dürli-dürlüdir, ençemedir,
şolaryň iň möhümleriniň hatarynda anyk şahsyýet
leriň halypalyk mekdebini agzap bolar. Isleg-hö
wesiň oýanyşy barada aýdylanda bolsa, şu ýerde
ýekeje mysal getireýin: Şahyr Annaberdi Agabaýew
şygryýete gelşi dogrusynda söhbet açyp, bir ýerden
eline Ata Köpek Mergeniň goşgular kitapçasynyň
düşendigini, şonuň hem özünde goşgy ýazmaga
höwes döredendigini ýatlardy...
Mekdep mugallymyna çenli halypadyr. Ýazyjy
ýa şahyr diliň kadalaryny, ýazuwyň kadalaryny bil
mese, sözünde düşnüksizlik, bulam-bujarlyk dö
reýär, sowatsyzlyk oňa dogry pikirlenmäge-de, pi
kirini dogry beýan etmäge-de kynçylyk döredýär.
Ýene aýtsak, Magtymguly: “Ylym öwreden us
sat kyblam pederdir” diýende, onuň ylymdan hem
parasatdan doly goşgulary ýadyňyza düşýändir.
Dünýäniň ylmyndan habarly bolman, ýa-da bol
masa, ol hakynda özboluşly pikirlenip, netije çy
karmak başarnygyna eýe bolman, Magtymguly
ýaly parasatly şahyr bolmak mümkin däldir.
Şeýlelikde, halypalar ähli kärde, ähli sungat
da, şol sanda söz sungatynda hem bar. Eger-de
“sungatlaryň sungaty” diýip bir zat bolsady, şon
da-da halypalar bolardy. Şahyr, ýazyjy üçinem
her bir ýaşda, her bir döwürde, hatda kämillikde
hem halypalaryň bolmagy hökmany şertdir. Elbet
de, halypa-şägirtligiň ýagdaýy her bir işde, her bir
senetde we her bir sungatda başga-başgarakdyr.
Söz sungatyna gelmek üçin, aýdylyşy ýaly, şahyr
bolup dogulmalydyr. Emma: “Men eneden dog
lamda şahyr bolup doguldym, şonuň üçinem maňa
halypa zerurlygy ýok” diýip, döşüňe kakanyň bilen
iş bitmeýär. Öňde-de nygtaýşymyz ýaly, zehin bol
masa bolmaz — bu döredijilikde ilkinji şertdir. Gaý
nap duran hyjuw, höwes bolmasa-da bolmaz. Bu
— ikinji şertdir. Kitaplardan hem durmuşdan öw
renmek arkaly özüňi kämilleşdirmek — bu üçünji
şertdir. Öwrenýän zatlaryňdan özüňçe netije çy
karmak başarnygy (Bu-da bir talantdyr!) — bu dör
dünji şertdir. Onsoňam, niýet etdiň, niýetiňe görä
ykbalyň bolmaly, — “Şahyrlyk — ykbal” diýilmegi
şunuň bilenem ep-esli derejede baglanyşyklydyr.
“Kitaplar” diýenimizde, siz nämeleri göz öňüne
getirdiňiz? Dürli asyrlarda ýaşap geçen we siziň
döwrüňizde ýaşap ýören söz ussatlaryny göz öňü
ne getirmediňizmi? Ene hüwdüsinden başlap, halk
döredijiliginden, söz ussatlarynyň döredenlerinden
habarsyz bolup, siz näme edip bilerdiňiz? Elbet
de, ýaňy diýşimiz ýaly, haýsydyr bir şahyr, ýazyjy
seniň eliňden tutup ýazdyrmaz. Sen gök gübürdi
sine, ýagşyň şabyrdysyna, ýapraklaryň şybyrdysy

na, çeşmeleriň şildirdisine, guşlaryň saýraýşyna...
— tebigatyň bir minnetsiz eçilýän şu täsin owaz
laryna gulak asmadyňmy?!. Ene hüwdüsine meý
miräp, öz rahatyňy tapmadyňmy?! Halk döredijili
giniň dürli görnüşdäki dürdänelerini diňläp, okap
paýhaslanmadyňmy?! Ýazyjy-şahyrlaryň eserlerini
olaryň “özlerinden ogryn” dörüp çykdyň ahyryn!..
Şu tälim, görelde bolmazdan, eser döretmek ha
kynda gürrüňem ýok, söz sungaty hakynda dü
şünjäň hem bolmazdy. Sen bu şertlere, umuman,
bardyň ýa-da olary geçdiň diýeli. Indi özüň bolma
gyň gerek! Ine, iň kyn ýeri. Özüň bolmagyň hem
birtopar kynçylyklary, şertleri bar...
Adam gözüniň görýän, gulagynyň eşidýän, duý
ýan hem aňýan ähli zadyndan tälim alýar, öwrenýär,
şeýdip zehinini açýar we taplaýar. Tebigatyň gözel
likleri, haýwanat dünýäsi, guşlar hem mör-möjekler,
ýagyşlar hem garlar, çeşmeler hem umman derýa
lar... Hatda gunçalaryň açylyşy, pyntyklaryň ýaryly
şy, tohumyň topragy börtüp gögerişi... Bularyň ählisi
adama täsir edýär. Adam ene garnyndaka-da, dün
ýä gelenden soňam öz-özlügindäki, öz-özi bolup
ýaşaýan zat däldir. Asla dünýä-älemlerde öz-özlü
gindäki hiç bir zat ýokdur. Her bir zat öz dünýäsiniň,
özüne golaý we özünden alys dünýäleriň täsirinde,
şolar bilen “bir durmuşda” ýaşaýar.
Şeýlelikde, geljekki şahyra, ýazyja, žurnaliste
ýa-da islendik beýleki sungatyň eýesi boljak ada
ma hemme zat öz täsirini ýetirip biler. Peýdaly
hem peýdasyz täsir! Ata-enesinden, durmuşa ug
rugyşyna täsir edýän beýleki adamlardan başlap,
baryndan geregini alyp bilmegi onuň ykbalyny kes
gitleýär. Islendik sungaty ykbalyňa öwrüp bilmek
de, şonuň bilen abraýly ýol geçmekde iş bar!.. Ine,
onsoň şahyra geçen onlarça, ýüzlerçe we müňler
çe ýyllaryň dowamynda döredilenleriň — akyldar
laryň, şahyrlaryň, alymlaryň eserleriniň, olaryň dur
muşy hem döredijiligi hakynda ýazylanlaryň nähili
uly täsir edip biljekdigi hakynda oýlanyp görüberiň!
Çagalygynda we ýaşlygynda, ondan soňra gören,
sözüni diňlän, tanşan, tirkeşen söz ussatlarynyň,
hatda galamdaşlarynyň eserleriniň, bularyň özü
niň, sözüniň, durmuş hem döredijilik ýolunyň nä
hili täsir etjekdigi hakynda hem oýlanyp görüberiň!
Hatda çuňňur medeniýetli uly halypanyň özi aýra
tyn zehinli şägirtlerine guwanmak bilen, bu häsi
ýetinden lezzet alýar. Bu ýagdaýy duýan hakyky
şägirdiň kalbyna, döredijiligine, ine, şunuň hem
özboluşly täsiri bardyr.
Hawa, halypalaryň diňe eserleri däl, geçen dur
muş ýoly, durky, görüm-göreldesi hem döredijilik
üçin uly sapakdyr. Hormatly galamdaş! Saňa täsir
eden we seni ösdüren beýleki gymmatlyklar bilen
birlikde, ine, şol abraýly ynsanlar seniň halypala
ryňdyr.
Dünýä inip, göz açyp görlen adamlar, bütin
barlyk, asmandaky bulutlar, Aý-Gündür ýyldyzlar,
Garagumuň mele çägesi... söz ussatlarynyň ge
çen ýoly, döredijiligi... — bularyň ählisi meniňem
halypalarymdyr, seniňem halypalaryňdyr, galam
daş! Men bularyň ählisinden öwrenýärin, senem
bularyň ählisinden öwrenýänsiň. Pikirlenmekden
hem pikiri ýüze çykarmakdan, duýmakdan hem
duýgyny ýüze çykarmakdan başlap, durmuşyň
hem setirleriň sazlaşygyny menem şolardan al
ýaryn, senem şolardan alýansyň, gardaş! Hatda
durmuşdaky ýakyn-u-gaýry adamlaryň-da biziň
her birimize berýän sapaklary bardyr. Şol sapak
lary özleşdirmän, deňli-derejeli şahyr-a däl, deňliderejeli adam bolmak hem mümkin däldir.
Halypalardan öwrenip bilenini öwrenip, ola
ra söýgi bildirmek, tagzym etmek, olar hakynda
buýsanç bilen aýtmak şägirdiň borjudyr, zehin kö
rüginiň alawydyr.
Biz özümizden öňküleriň, nusgawy edebiýatyň
we halk döredijilik eserleriniň formalaryny ulanýa
rys, olary özümizçe ösdürýäris. Diňe forma ýa žanr
lar babatda däl, pikirler, duýgular babatda alnandada şeýle. Ol eserler bize pikirlenmegi we duýmagy
öwredýär. Gowyny söýüp, ýamany ýazgarmagy
öwredýär. Ata-enäniň, mugallymyň terbiýesi ýa
ly, elbetde, eýýäm başgarak görnüşde, başgarak
ýagdaýda, olar bizi durmuşa, öz sungatymyza taý
ýarlaýar, bu ugurda terbiýeleýär. Hatda eger biz
edebiýata üýtgeşik täzelikler getiren hem bolsak,
edebiýatda täze bir dünýäni açan hem bolsak, ba
rybir, biziň sözümiziň esasynda ene hüwdüsinden
başlap, ähli beýik sözler, uly terbiýe, ussatlyk sa
paklary durandyr. Biz bulardan çagalygymyzdan,
ýaşlygymyzdan bäri diňe özüňi alyp barmagyň däl,
sözlemegiň, pikir-duýgyny beýan etmegiň sowady
ny, medeniýetini, inçe tärlerini öwrendik ahbetin! Öz
ähli açyşlarymyzy biz, şu topragyň üstünde doglup,
şu topragyň üstünde ýaşap, şu dünýäniň hem bar
ça älemleriň syrlaryna akyl ýetirip, amala aşyrýan
dyrys.
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