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DÖWRÜMIZIŇ BEÝIK IŞLERI:
parahatçylykly ösüşiň dünýä
nusgalyk ýoly

Gahr yman Ark adag ymyzyň para satly başlang yçlar y, beý ik tagallalar y bi
len ata Watanymyz Türkmenistanyň ähli durmuş düz ümler indäki gaz anýan
ösüşler i dünýäde parahatçylyg y we agzybirligi dabaralandyrýan ýörelgelerdir.
Goýny üç ýüz altmyş Pirli Da şoguz toprag y Ark adagly eýýamymyzda özüniň
şöhratly tar yhyny döwrebap mazmun bilen baýlaşdyrýan ençeme tar yhy wak a
lara şaýat bolýar.
Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» ýylynyň 21-nji iýulynda Daşoguz welaýatyna iş saparynda bolup, täze ýaşaýyş
jaý toplumynyň hem-de welaýat merkezinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň
açylyş dabaralaryna gatnaşan pursatlaryndaky şanly wakalar döwletlilik ýörelgeleri
mizi, bagtyýarlyk döwrümizdäki ösen medeniýetimiziň owadan keşbini, ýurdumyzyň
barha artýan ykdysady kuwwatyny, köpmilletli halkymyzyň agzybirligini dabaralan
dyrdy.
Ýeri gelende bellesek, milli Liderimiziň
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
mübärek Şa gadamy Gurban baý ramy Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar
nyň bellenilýän günlerinde keramatly bilen salamlaşyp, ýörite bellenilen ýerde
Daşoguz toprag yna düşmegi ulus-ilimi ýygnananlara we ähli watandaşlar ymyza
ziň agzybirligini jebisleşdir ýän döwletli ýüzlenip, tar yhy söz sözledi.
lik ýörelgelerimiziň dabaralanmasydyr.
Milli Liderimiz zähmetsöýer adam
Döwlet Baştutanymyzyň Gurban baý lar yň ýaşaýan bereketli Daşoguz topra
ramy mynasybetli Garaşsyz, hemişelik gy na mukaddes Gurban baý ramy nyň
Bitarap Türkmenistanyň halk yna iberen bellenýän sahawatly günlerinde gow y
Gutlag ynda belleýşi ýaly, many-mazmu sebäp bilen geldik diý ip, söze başlady.
nyna milli däp-dessurlar ymyz, ynanç- Şu gün welaýat merkezinde täze ýaşaý yş
adatlar ymyz siňen Gurban baýramy bu jaý toplumyny, şeýle hem döwletli döw
gün bagt yýar halk ymyzyň abadan dur ranymyzyň şaýady, toý-baýramlar ymy
muşda ýaşaýandyg yny, Türkmenistanyň zyň mekany boljak «Türkmeniň ak öýi»
döredijiligiň we ösüşleriň ýoly bilen öňe binasyny we beýlek i birnäçe desgalar y
— beý ik geljege barýandyg yny alamat dabaraly açyp, ulanmaga bereris diý ip,
landyrýar we jemg yýetçilik durmuşymy döwlet Baştutanymyz nygtady.
za täze öwüşgin çaýýar, täze maksatlara
Milli Liderimiz hemmeleri mübärek
ruhlandyrýar, agzybirligimizi we jebisli Gurban baýramy hem-de täze binalar yň
gimizi has-da pugtalandyrýar.
açylyp, ulanmaga berilmegi bilen tüýs
Daşoguz şäheriniň howa menzilinde ýürekden gutlap, «Türkmenistan — pa
döwlet Baştutanymyzy welaýat yň bel rahatç ylyg yň we ynanyşmag yň Watany»
li estrada aýdymç ylar y, tans toparlar y diýlip yglan edilen ýylda mukaddes Ga
joşgunly çyk yşlar y, dabara gatnaşyjy raşsyzlyg ymyzyň şanly 30 ýyllyg ynyň
lar bolsa şowhunly el çarpyşmalar y we uludan toýlanýandyg yny belledi.
«Arkadaga şöhrat!» diý ip ýaňlanýan
Şu ýerde, Daşoguz şäherinde ulan
halk owazynyň buýsanja beslenen täsirli maga berlen, häzirk i döwrüň ösen ta
pursatlar y bilen garşyladylar.
laplar yna laý yk gurlan 15 sany dört

gatly, 368 öýli täze ýaşaý yş jaý ynyň 48
öýüniň ýaşaý yş jaý yna mätäç adamla
ra niýetlenip bina edilmegi Gahr yman
Arkadag ymyzyň «Ilk inji nobatda, meniň
ähli aladam halk ym bolar!» diýen ganat
ly sözleriniň nobatdak y beýany bolandy
gyny uly buýsanç bilen bellemek gerek.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, wela
ýat häk imliginiň buý urmag ynda «Röw
şen» hususy kärhanasy tarapyndan gur
lan «Türkmeniň ak öýi» binasynda hem
milli binagärligiň ajaý yp däpleri bilen
täze gazanan üstünlikleri aýrat yn saz
laşyk döredýär. Güneşli ülkämiziň de
mirgazyk welaýat ynyň merkeziniň barha
gözelleşýän görküne görk goşjak bu bina
döwletli maslahatlar y we dürli halkara
çäreleri geçirmäge niýetlenendir. «Ak
öýde» şanly seneleri, baýramç ylykdyr toý
dabaralar yny, şowhunly aýdym-sazly çy
kyşlar y, at üstündäk i oýunlar y guramak
üçin hem ähli şertler döredildi.
Özboluşly bina bu ýerdäk i «Bagt köş
gi» toý dabaralar y merkezi, 10 müň
orunlyk sport toplumy, «Daşoguz» myh
manhanasy ýaly kaşaň desgalardan yba
rat bolan täze binagärlik toplumynyň
üstüni ýetirdi. Bu ýer welaýat merkezi
niň binagärlik gymmatlyg yna öwrülip,
adamlar yň iň gelim-gidimli ýerleriniň
biri bolar.
Täsin desga şähergurluşyk sungat y
nyň häzirk i talaplar y we milli binagär
ligiň aýrat ynlyklar y nazara alnyp, döw
rebap gurluşyk serişdeleridir enjamlar y
ulanylyp guruldy. Ol ähli görkezijiler bo
ýunça dünýä ölçeglerine doly laý yk gel
ýär.
Döwlet Baştutanymyz iri toplumyň
ölçegleri barada aýtmak bilen, onuň üç
müň orunlyk köpugurly zaldan ybarat

Atmosfera howasynyň ýagdaýynyň üýtgemegi, ony gözegçilik astyna alyp bolmaýanlygy, zyýanly
täsiriniň netijesinden janly bedenleriň we adamyň ýaşaýşyna salýan howpundan goramak boýunça
aýgytlaýjy çäreleriň, şeýle-de olardan peýdalanmagyň, goramagyň milli we halkara hukuk düzgün
leşdirmesiniň alnyp barylmagyny talap edýär. Atmosferanyň goragy daşky tebigy gurşawy halkarahukuk taýdan goramagyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Bu gorag toplumlaýyn häsiýete eýe bolup, ol
dünýä derejesindäki beýleki ekologik meseleleriň hem çözülmegini öz içine alýar. Olaryň hatarynda:
howanyň üýtgemegi (ählumumy howanyň maýlamasy ýa-da ýyladyşhana täsiri), Ýeriň ozon gatlagy
nyň goragy, fotohimiki tüsse, aşgarly ýagyşlar, howanyň himiki, biologiki, bakteriologiki we radiasi
ýaly hapalardan goralmagyny bellemek bolar.
Ýurdumyzda tebigat y goramak, onuň tebig y
baýlyklar yny rejeli peýdalanmak, täzeden dikelt
mek, biologik köpdürlüligi saklamak, ekologiýany
sagdynlaşdyrmak boý unça bimöçber işler durmuşa
geçirilýär. Atmosfera howasyny goramak we tebiga
tymyzyň klimatik ýagdaýy ndan çen tutmak bilen,
häzirk i wagtda ösümlikleriň bezeg, derman, ýerli
howa şertlerine çydamly, görnüşleriniň dürlüligini
baýlaşdyrmak maksady bilen, gyr ymsy agaçlar yň,
gülleriň ekilmegi ýurdumyzyň ähli künjeklerinde
yzygiderli dowam etdirilýär.
Türkmenistanyň dünýäde ekologiýa howpsuz
lyg yny üpjün etmäge gönükdirilen syýasy başlan
gyçlar y ýurdy çalt depginler bilen durnukly ösüşe
tarap alyp barýar. Amatly daşk y gurşaw y, ýagny
halk hojalyk obýektleriniň ekologik howpsuzly

gyny, ilat yň saglyg ynyň gorag yny, atmosferanyň
hapalanmag ynyň öňüniň alynmag yny, ekologik
ulgamlar yň durnukly işlemegini, tebig y serişdele
riň gaýtadan dikeldilmegini, tokaýlar y köpeltmegi
we ýer-suw gorlar yny, ösümlik, haýwanat dünýäsi
niň baýlyklar yny rejeli peýdalanmag y üpjün edýän
milli kanunç ylyg ymyz bilen halkara hukug ynyň
kadalaşdyr yjy hukuk namalar y utgaşdyr ylyp, bu
ugurdak y işler sazlaşykly durmuşa ornaşdyr ylýar.
Döwletimiz daşk y gurşaw y we atmosferany gora
mak boý unça halkara hyzmatdaşlyg yna goşulmak
bilen, BMG-niň ekologiýa howpsuzlyg y meseleleri
boý unça konwensiýalar yna işjeň gatnaşýar. Olar yň
hatar ynda Howanyň üýtgemegi boý unça BMG-niň
Çarçuwaly konwensiýasyny, Ozon gatlag yny go
ramak boý unça Wena konwensiýasyny, Çölleşmä

dyg yny belledi. Umumy meýdany 21
müň inedördül metre golaý bolan «Ak
öýüň» beý ikligi 40, ini hem 80 metre ýet
ýär. Binanyň töwerek-daşynda döredilen
bezeg işleri we oturdylan agaç nahallar y
tebigata ajaý yp görk berýär.
Gahr yman Arkadag ymyzyň öz çy
kyşynda belleýşi ýaly, biziň baý medeni
mirasymyz bar. Miras bolsa milletimizi
jebisleşdirýän, Garaşsyz Watanymyzy
düýpli özgertmäge ruhlandyrýan, atababalar ymyzdan gelýän däp-dessurlara
eýerdýän uly güýçdür. Özboluşly mede
ni gymmatlyklar ymyz her bir türkmen
üçin mukaddes hem-de buýsanç çeşme
sidir. Gözbaşyny halk ymyzyň egsilmez
ylhamyndan alýan milli medeniýetimi
ziň tar yhy şöhratlydyr.
«Ak öýüň» bezeg inde türk meniň
ak öýler ine mahsus bolan şek illend i
riş usullar y, hususan-da, ha ly göller id ir
tär imler iň şek iller i ulanyldy. Onuň gi
relgesi hem mill i däpler imiz esasynda
bezeld i. Äpet gapy nyň ýok arsynda eňsi
ha ly nyň şek il i ýerleşd ir ild i. Ol mu k ad
des maşga la ojag y nyň goragç ysy ny aň
ladýar. Ýa k ynda Balk an welaýat ynda
açylan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň
içi örän özboluşly, owadan bezel ipd ir,
daşar y ýurtlardak ylardan birjik-de kem
däl.
Bular barada aýtmak bilen, asla, ähli
welaýatlardak y «Ak öýler» biri-birinden
owadan. Bu bolsa biziň ýaş binagärleri
miziň we dizaýnerlerimiziň ussatlyga
ýetişendigine şaýatlyk edýär. Biz mu
ňa örän guwanýar ys diý ip, hormatly
Prezidentimiz sözüni dowam etdi.
Ak öý milletimiziň durmuş-medeni
mirasy bolmakdan başga-da, döwlet
lilik ojag ydyr. Maşgala agzybirliginiň,
abadanç ylyg ynyň we türkmenleriň ga
dymdan gelýän myhmansöýerliginiň
özboluşly nyşanydyr. Geçmişde ençeme
iri döwletleri gurup, ak öýlerden dünýä
ýaýran merdana halk ymyz öz öý-oja
gynyň hormat yny hemişe gursag ynda
göterip, arzylap, aýap we gorap gelipdir.
Türkmeniň mukaddes ojag y bolan ak
öý şek ilinde gurlan bu bina halk ymyzyň
tar yhy-medeni mirasyna aýawly gara
ýandyg ynyň, uly hormat goýýandyg y
nyň aýdyň mysalydyr. Döw ürleriň bag
lanyşyg ynyň, müňý yllyklardan gelýän
milli däplerimiziň dowamatlyg ynyň su
butnamasydyr. Öz öý-ojag yny durmu
şynyň özeni hasaplan ata-babalar ymyz
jaý toýlar yny uludan tutupdyr, şatlykşowhun bilen geçiripdir. Ine, bu gün biz
hem şol gadymy däbe eýerip, bu binala
ry dabaraly açyp, ulanmaga berýäris di
ýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
Milli Liderimiz bu ýere ýygnananlar y
hem-de ähli watandaşlar ymyzy mukad

des Gurban baýramy, şeýle hem Daşoguz
şäheriniň görküne görk goşjak, halk y
myzyň milli gymmatlyg y bolan «Türk
meniň ak öýi» binasynyň we täze ýaşaý yş
jaý toplumynyň açylyp, ulanmaga beril
megi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürek
den gutlady.
Ýer i gelende bellesek, soňk y ýyllarda
Daşog uz welaýat ynda medeni-durmuş
maksat ly desga lar yň ýüzlerçesi ulan
maga ber ild i. Olar yň hatar ynda umu
mybil im ber ýän mekdepler we çaga lar
baglar y, sport toplumlar y, stad ionlar,
ähl i amat lyk lar y bolan köp gat ly ýaşa
ýyş jaýlar y we dürl i maksat ly beýlek i
desga lar bar. Olar halk y myz yň öndü
rijil ik l i zähmet iniň, oňaýly ýaşaýşy nyň
we göw nejaý dynç alşy nyň üpjün edil
meg ine gönükd ir ilen sy ýasat yň aýdyň
net ijesid ir.
Şeýle hem bu ýerde özboluşly bina
gärlik çözgüdi bilen tapaw utlanýan des
galar yň birnäçesi guruldy. Olar yň hata
rynda Tar yhy we ülkäni öwreniş muzeý i
hem-de welaýat kitaphanasy, oba hojalyk
institut y, «Ene mähri» merkezi, «Bagt
köşgi», suw arassalaýjy zawod, pagta eg
riji fabrik, köpugurly bazar, «Daşoguz»
myhmanhanasy,
zyýansyzlandyr ylan
sarg y serişdelerini öndürýän kärhana,
«Daşoguz» şypahanasy we beýlek iler
bar. 2016-njy ýylda bolsa Daşoguz şähe
ri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşyg ynyň
medeni paýtagt y hökmünde yglan edildi.
Häzirk i döw ürde sebitde durmuş we
önümçilik maksatly desgalar yň birnäçe
si bina edilýär. Tutuş ýurdumyzda bolşy
ýaly, welaýatda hem senagat we obase
nagat toplumy, hususy telekeçilik ösdü
rilýär, oba ýerleriniň hojalyk düzümleri
döwrebaplaşdyr ylýar.
Toý-baýramyň ýatdan çykmajak pur
satlar y bilen gurşalan Daşoguz top
rag ynda Gahr yman Arkadag ymyzyň
awtoulag kerweniniň şäheriň günor
ta-günbatar künjegindäk i Görogly kö
çesiniň ugrunda bina edilen ýaşaý yş jaý
toplumynyň açylyş dabarasynyň bolýan
ýerine gelmegi bilen has-da ýakymly
wakalara beslendi.
Milli Liderimiziň täze jaýa gö
çüp gelen köp çagaly bagt yýar maş
galanyň çak ylyg y boý unça bagtly jaý
eýeleriniň öýünde myhmanç ylykda
bolmag y bu maşgalanyň her bir agza
syna ýatdan çykmajak bagtly pursatla
ry bag yşlady. Bagtly maşgalada 13 ça
ga — 8 ogul, 5 gyz kemala gelýär. Milli
Liderimiz bilen bolan söhbetdeşlikde
maşgalabaşy Uzakbaý Esenow hormatly
Prezidentimizi täze öýde garşylamag yň
öz maşgalasy üçin uly mertebe hasap
laýandyg yny aýtdy. Körpeler özlerine
mahsus mähirlilik bilen goşg y setirle
ri arkaly hoşallyklar yny beýan etdiler.

Öý bikesi bols a öz çaga lar y ny mill i
Liderimiziň käbesi Ogulabat ejäniň
mysalynda milli gymmatlyklara, däpdessurlar ymyza, watanç ylyga we zäh
metsöýerlige hormat goýmak ruhunda
terbiýeleýändigini buýsanç bilen gür
rüň berdi. Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow tä
ze
öýüň eýelerini jaý toý y bilen gutlap hemde sowgatlar y gowşur yp, olara täze ojak
da bagtly ýaşamag y, maşgala abadan
çylyg yny, saglyk we üstünlikleri arzuw
etdi. Bilelikde surata düşülenden soň,
täze öýüň eýeleri, öz nobat ynda, döwlet
Baştutanymyza türkmen halk ynyň asyl
ly däbine eýerip, toý düw ünçegini gow
şurdylar. Bu dabaralar yň dowamynda
oňa gatnaşyjylar yň durmuş toý uny tut
ýan ýaşlar yň bagt toýlar yna şaýat bol
maklar y hem ajaý yp pursatlar bolup çä
räni bezedi.
Ýaş çatynjalaryň döwlet Baştutanymyzy
mähirli garşylamag y Berkarar döwleti
miziň bagt yýarlyk döwründe ýaşlar yň
erk in we bagtly ýaşamag y, döredijilikli,
ruhubelent zähmet çekmegi üçin döre
dilýän ählitaraplaý yn şertleri dabaralan
dyrdy. Çünk i milli Liderimiziň belleýşi
ýaly, jemg yýetimiziň esasyny düzýän
maşgalany goldamak Türkmenistanyň
syýasat ynyň esasy ugurlar ynyň biri bo
lup, onuň many-mazmuny «Döwlet
adam üçindir!» diýen ýörelgede öz beýa
nyny tapýar.
Milli Liderimiziň Daşoguz welaýat yn
da iş sapar ynda bolmag ynyň çäklerinde
«Gaýragoý ulmasyz tiz kömek» merkezi
ne bar yp, saglyg y goraý yş ulgamynyň iş
gärleri bilen duşuşmag y ilat yň saglyg yny
goramak bilen bagly alnyp bar ylýan be
ýik işleriň nobatdak y sahypasy boldy.
Döwlet Baştutanymyz saglyg y goraý yş
işgärleri bilen söhbetdeş bolup, döwleti
miziň çagalar yň sazlaşykly ösmegi, ola
ryň saglyg yny goramak we berk itmek
barada hemişe alada edýändigini, bu ýö
relgeleriň bolsa döwlet syýasat ynyň esa
sy ugurlar y bolup durýandyg yny belledi.
Milli Liderimiz biz bu maksatlar üçin
Gurbanguly Berdimuhamedow adyn
dak y Howandarlyga mätäç çagalara he
maýat bermek boý unça haý yr-sahawat
gaznasynyň mümk inçiliklerinden peý
dalanýar ys diý ip aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, hormat
ly Prezidentimiz şol gaznadan welaýa
tyň etraplar ynyň we şäherleriniň çagalar
hassahanalar y üçin täze «Tiz kömek» aw
toulaglar ynyň 10-syny bermek hak ynda
karara gelendigini aýdyp, saglyg y goraý yş
we derman senagat y ministrine täze ulag
lar yň açarlar yny gowşurdy.
S o ňr a
hormatly
Prezidentimiz iri dabaralar y
we medeni çäreleri geçirmek
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ATMOSFERA HOWASYNYŇ MILLI WE HALKARA HUKUK GORAGY
ge garşy göreş boý unça BMG-niň konwensiýasyny,
Howply galyndylar yň serhetüsti daşalmag yna we
ýok edilmegine gözegçilik etmek boý unça Bazel
konwensiýasyny, Biodürlülik baradak y konwensi
ýasyny, Howanyň üýtgemegi boý unça BMG-niň
Çarçuwaly konwensiýasyna degişli Kioto teswirna
masyny, Hazar deňziniň deňiz gurşaw yny goramak
boý unça Çarçuwaly konwensiýasyny, Merkezi Azi
ýanyň durnukly ösüşi üçin daşk y gurşaw y goramak
boý unça Çarçuwaly konwensiýasyny görkezmek bo
lar.
Umuman, Birleşen Milletler Guramasynyň at
mosfera howasyny goramak boý unça köptaraply
konwensiýalar y bu çyg yrdak y meseleleri çözmek
de aýrat yn ähmiýetli bolup durýar. Häzirk i zaman
halkara hukug ynyň ösüş tapg yr ynda atmosfera
howasynyň netijeli halkara-hukuk gorag y BMGniň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň çäklerinde
sebitleý in derejede durmuşa geçirilýär. Howanyň
üýtgemegi boý unça BMG-niň Çarçuwaly kon
wensiýasy we onuň Kioto teswirnamasy bitewi

bir hukuk guraly hökmünde, atmosfera howasy
ny ýyladyşhana gazlar yň zyňyndylar yndan gorap,
tejribede ol zyňyndylar yň we beýlek i hapalaýjy
maddalar yň azaldylmag yna ýardam etmek bilen,
atmosfera howasyny goramag yň köptaraplaý yn
şeýle halkara-hukuk düzgünleşdirmesi arkaly hem
bu ugurdak y goýberilýän boşluklar yň öwezini dol
ýar. Atmosferany goramak çygr ynda Ozon gatla
gyny goramak boý unça Wena konwensiýasy hem
kesgitli orny eýeleýär. Häzirk i döw ürde atmosfera
ny goramag yň we klimat yň üýtgemeginiň toplum
laý yn halkara-hukuk düzgünleşdirmesi ýokarda
görkezilen köptaraplaý yn we sebitleý in namalar,
şeýle hem daşar y ýurtlar yň milli kanunçylyk na
malar y bilen amala aşyr ylýar.
Köptaraplaý ynlyg y bilen wajyp derejedäk i res
minamalar yň hatar ynda BMG-niň Howanyň üýt
gemegi boý unça Çarçuwaly konwensiýasyndak y
we onuň Kioto teswirnamasyndak y kabul eden
başlang yçlar ynda geçen ýüzýyllyg yň 70-nji ýylla
rynda howa we klimata emeli täsir etmegi halka

ra-hukuk düzgünleşdirmesiniň meseleleri boý unça
synanyşyklar edilýär. Ählumumy atmosfera pro
sesine gözegçiligiň Maksatnamasynyň çäklerin
de howanyň we klimat yň üýtgemegine has anyk
çaklamalar y almak maksady bilen, barlaglar alnyp
bar ylýar. Maksatnamanyň çäginde Russiýa Federa
siýasynyň, ABŞ-nyň, Beý ik Britaniýanyň, Hindis
tanyň we beýlek i ýurtlar yň alymlar y Polýar bar
lag yny, Tropika barlag yny, mussonlar y öwrenmek
boý unça barlag yny geçirýärler. Alymlar şu ýörelge
ler dogrusynda umumy ylalaşýarlar, ýagny:
— Ýeriň atmosferasy — adamzadyň umumy mi
rasynyň bölegi;
— howanyň üýtgedilmeginde parahatçylykly
usullar yň ulanylmag y;
— howanyň üýtgemegi boý unça maglumatla
ry ýygnamakda we özara alyşmakda hem-de olar y
Bütindünýä meteorologik guramasy
nyň garamag yna we beýlek i döwletle
re ýetirmekde ýardam bermek;
— howa täsir etmek bilen bagly
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DÖWRÜMIZIŇ BEÝIK IŞLERI:
parahatçylykly ösüşiň dünýä nusgalyk ýoly
üçin niýetlenen «Türkmeniň
ak öýi» binasynyň açylyş da
barasy na gatnaşdy.
Milli Liderimizi baýram
çylyk keşbine giren «Türkmeniň ak öýi»
binasynyň öňündäk i meýdançada daba
ra gatnaşyjylar buýsançly el çarpyşmalar
bilen garşy aldylar. Şol pursatlarda wela
ýat yň sungat ussatlar y täze tar yhy döw ür
de aýrat yn öwüşgine eýe bolan türkmen
halk ynyň gadymy dessurlar görnüşinde
ýaýbaňlandyr ylan çyk yşlar yny görkez
diler.
Döwlet Baştutanymyz ýygnananla
ryň şowhunly el çarpyşmalar y ast ynda
hormatly ýaşulular bilen «Türkmeniň ak
öýi» binasynyň toý bag yny kesdi.
Milli Liderimizi binanyň için
de bagt yýar çagalar joşgunly goşgu
lar y bilen garşyladylar. Bu ýerde milli
saz gurallar y topar y bolsa uly ruhube
lentlik bilen aýdymlar y ýerine ýetirdi.
Şu ýerde binanyň bezeglerinde ulany
lan usullar yň aýrat ynlyklar ynyň mil
lilik we döwrebaplyk babatda ýokary
derejesi türkmen gurluşykç ylar ynyň
Arkadagly eýýamda toplan baý tejribe
sini mynasyp öwüşginler bilen daba
ralandyrýandyg yny nygtasak, ýerlikli
bolardy. Binanyň bezeg işleri ýerine ýe
tirilende, haly gölleri, türkmen öýüniň
bezeg görnüşlerini ýatladýan şek illeriň
ulanylandyg y aýrat yn bellärlikli. Giň
eý wanyň bezelişinde halk y myzyň şek il
lendiriş sungat ynyň mümk inçilikleriniň
ussatlyk bilen ulanylyşy göreni özüne
çekýär. Şunda halk ymyzyň köpasyrlyk
däpleriniň iň gow y görnüşlerini özünde
jemlän, çuňňur milli äheňli hem-de gör
nüşleri boý unça örän köpugurly nusgalar
gözüňi egleýär.
Dabaranyň dowamynda halk ymyzyň
gündelik durmuşynda giňden ulanylýan
öý-hojalyk esbaplar ynyň sergisiniň gu
ralmag y binalar toplumynda iri çäreleri
geçirmek babatda ählitaraplaý yn şert
leriň döredilendigini aýan edýär.
Şol gün Daşoguz welaýat ynyň sun
gat ussatlar ynyň guran konserti milli
Liderimiziň ýurdumyzy ählitaraplaý yn
toplumlaý yn ösdürmekde durmuşa geçi
ren beý ik işleriniň, ykdysady ösüşlerimi
ziň buýsançly waspy boldy. At üstündäk i
dürli oýunlar, akrobatik hem-de gimnas
tik tilsimler tomaşaç ylar y haýran galdyr
dy. Bu çyk yşlar hormatly Prezidentimiziň
medeniýetimizi we sungat ymyzy ösdür
mekde durmuşa geçirýän beý ik işlerine
halk ymyzyň egsilmez alk yşlar ynyň joş
gunly owazy bolup, ýüreklerde ýer etdi.
Konsert
tamamlanandan
soňra,
döwlet Baştutanymyzyň Hormatly myh
manlar yň kitabynda ýadygärlik ýazg y
galdyrmag y hem-de «Türkmeniň ak öýi»
binasyna täze awtobusy sowgat bermegi
asylly döwrebap däplerimizi dabaralan
dyrdy.
Milli Liderimiziň baýramç ylyk sada
kasyna gatnaşyjylara ýüzlenip aýdyşy ýa
ly, şanly sene — Watanymyzyň mukad
des Garaşsyzlyg ynyň 30 ýyllyk baýramy
barha golaýlaşýar.
Milli Liderimiziň Daşoguz welaýat yna
amala aşyran iş sapar ynyň her pursady
nyň biz — žurnalistleri egsilmez dörediji
lik joşgunyna besländigini bolsa buýsanç
bilen nygtamak gerek. Çünk i dünýäniň
häzirk i zaman ykdysady ýagdaýlar yn
da ýurdumyzyň ähli sebitlerinde her
günde işe girizilýän, açylyp ulanmaga
berilýän ýaşaý yş-durmuş maksatly des
galar Watanymyza bolan guwanjymyzy,
Gahr yman Arkadag ymyza bolan buý
sanjymyzy has-da joşdurýar.
Garaşsyzlyg ymyzyň şanly 30 ýylly
gynyň bellenilýän ýylynda bak y Bitarap
Watanymyzyň milli ykdysadyýetinde ýe
tilýän uly ösüşler bolsa daşar y syýasatda
gazanýan üstünliklerimize sazlaşykly ut
gaşyp, parahatç ylykly ösüşiň ähmiýetine
çuň manyly öwüşginleri çaýýar. Munuň
özi milli Liderimiziň beý ik başlang yçla
ry esasynda 2021-nji ýylyň Birleşen Mil
letler Guramasynyň Baş Assambleýasy
tarapyndan «Halkara parahatç ylyk we
ynanyşmak ýyly» diýlip atlandyr ylmag y
mynasybetli dünýäniň durnukly ösüşi
ni gazanmakda amala aşyr ylmaly işler
de hem hak yk y durmuş tejribesini gör
kezýär. Muny Arkadagly eýýamymyzyň
«Türkmenistan — parahatç ylyg yň we
ynanyşmag yň Watany» ýylynyň ilk in
ji günlerinden bäri bolup geçýän syýasy,
ykdysady, durmuş we medeni ugurlar
dak y halkara ähmiýetli wakalar yň, dur
muşa geçirilýän iri taslamalar yň, açylyp
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Jeren GYLYÇMYRADOWA,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň deputaty:
— Gadamy gutly Gahryman Arkadag ymyzyň Da
şoguz welaýat yna amala aşyran iş sapar y hem Garaş
syzlyg ymyzyň şanly 30 ýyllyg yna bag yşlanan ajaý yp
toý sowgatlar yny getirdi. Garaşsyzlyg ymyzyň toý da
barasy daşoguzlylar yň 368 hojalyg ynda täze ýaşaý yş
jaý ynyň toý dabarasyndan başlandy.
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Daşoguz
şäherinde gurlup, ulanmaga berilen 15 sany dört gat
ly ýaşaý yş jaý binasy 368 sany agzybir maşgalanyň toý
şatlyg yny goşalandyrdy. Ol ýaşaý yş jaýlar häzirk i döw
rüň ösen talaplar yna laý yk guruldy.
Şol öýleriň 48 sanysynyň ýaşaý yş jaý yna mä
täç adamlara niýetlenip bina edilendigini hormatly
Prezidentimiz öz sözünde belläp geçdi.
Şeýle ajaýyp şertleri döredip berýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun!
Şamyrat GUMMANOW,
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher
kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş
önümçiligi boýunça kazysy:
— Döwleti dolandyr yş işiniň daşyndan dünýäniň
lukmançylyk ylmyna mynasyp goşandyny goşýan
Gahr yman Arkadag ymyzyň Daşoguz welaýat yna iş
saparyny amala aşyrýan pursat yndak y döwlet de
rejesindäk i sowgatlar ynyň hatar ynda ynsan sagly
gyny goramak baradak y tagallalary hem aýdyňlyg y
bilen dabaralandy.
Milli Liderimiz «Gaýragoý ulmas yz tiz köm ek»
merk ez in e Gurbanguly Berdimuhamedow adyn
dak y Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat ber
mek boý unça haý yr-sahawat gaznasyndan Daşoguz
welaýat ynyň etraplar ynyň we şäherleriniň çagalar
hassahanalar y üçin täze «Tiz kömek» awtoulaglar y
nyň 10-synyň açarlar yny gowşurdy. Nesillerimiziň
sagdyn bolmag y üçin uly işleri durmuşa geçirýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak işleri
rowaç bolsun!
Saýlaw ANNAÝEW,
Ahal welaýatynyň Kaka etrap kazyýetiniň uly
kazyýet ýerine ýetirijisi:
— Gadymy oguz dessurlar y täzeden häzirk i za
man derejesinde bagt yýarlyg yň bagt paýlaýan
dessurlar yna öwrüldi. Gadymy Daşoguz toprag y
Gahr yman Arkadag ymyzyň Şa gadamyndan bag
tyýarlyk tapdy. Döwlet Baştutanymyz Daşoguz we
laýat ynda gurlup, ulanylmaga berilýän «Türkme
niň ak öýi» binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Umumy meýdany 21 müň inedördül metre golaý bo
lan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň beý ikligi 40, ini
hem 80 metr bolup, ol üç müň adama niýetlenendir.
Ak öýler Oguz türkmenleriniň döwletli masla
hatlar y, ýedi ýa-da kyrk günläp dabaraly toýlar y
tutýan ýerleri bolupdyr. Dünýäde ykrar edilen milli
Liderimiziň tagallasy bilen bu däp bagt yýarlyk döw
ründe hem döwrüň ajaý yp dessur yna öwrüldi.
Ak öý gutly bolsun, daşoguzly ildeşlerimiz!

Serdar SAPARGELDIÝEW,
Sakarçäge etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýerli wekiller bölümçesiniň
ýerli wekilleriň işini gurnamak we oňa gözegçilik etmek boýunça uly gözegçisi, polisiýanyň maýory:
— Awazada geçirilýän halkara Foruma gatnaşyjylar hem-de daşar y Türkmenbaşy şäherindäk i Ruhyýet
çäreleriň hatar ynda 6-njy awgust ýurtly myhmanlar aragatnaşyk we köşgünde hem-de «Awaza» mil
da guraljak Merkezi Aziýa ýurt ýokar y tizlikli internet hyzmatlar y, li syýahatç ylyk zolag yndak y deňiz
lar ynyň milli önümleriniň sergisi şeýle hem ulag serişdeleri bilen üp suw çüwdürimli seý ilgähde Türk
has şüweleňli çäreleriň biri bolar. jün ediler.
menistanyň hem-de Merkezi Aziýa
Munuň üçin Türkmenbaşy Halka
Guraljak çärelerde, sergiler döwletleriniň medeniýet we sungat
ra deňiz portuna degişli 9620 ine de Türkmenistanyň ýeten dereje ussatlar ynyň dabaraly baýramç ylyk
dördül metr meýdanda gurnama si, halk ymyzyň baý medeni-ruhy konserti geçiriler.
işleri alnyp bar ylýar. Sergide milli mirasy, asyrlar yň dowamynda dö
Awazada ajap sergi, ajap aýdympaw ilýonlar, ýurdumyzyň ministr redilen milli gymmatlyklar öz be saz bolar. Sebit derejesindäk i bu
likleriniň, pudaklaý yn dolandyr yş ýanyny tapar. Meý illeşdirilen hal şatlyk-şowhunly halkara çäreler bi
edaralar ynyň hem-de Senagatç ylar kara çäreleriň düzüminde muzeý len dostanalyk ýoluny berk idýän
we telekeçiler birleşmesiniň agza gymmatlyklar ynyň we amaly-ha Gahr yman Arkadag ymyza alk yş
lar ynyň paw ilýonlar y ýerleşdiriler. şam sungat ynyň eserleriniň sergisi, bolsun!
Ýazgeldi NEDIROW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa
gullugynyň Lebap welaýaty boýunça
müdirliginiň harby gullukçysy, leýtenant:
— Hormat ly Prezident im iziň parasat ly baş
tut anlyg ynd a ýurdumyz yň halk ara gatnaş yk la
ry ny has-da käm illeşd irmäge gönükd ir ilen çä
reler meý ilnama laý yn esasd a ama la aşy r ylýar.
Ýa ňy-ýa k ynd a geçir ilen Min istrler Kabinet in iň
mejl isinde mill i Lider im iz ýylyň ahy r y na çen
li hoşn iýet l i daş ar y sy ýasat y myz esasynd a ba k y
Bit araplyg y myz a esaslanýan çäreler iň ençeme
sine ünsi çekd i. Awg ust aýynd a Merkezi Aziýa
döwlet ler in iň Başt ut anlar y nyň konsult at iw du
şuş yg y nyň, soňra bolsa Türk men ist anyň, Azer
baý janyň we Türk iýän iň döwlet Başt ut anlar y nyň
samm it in iň geçir iljekd ig in i belled i. Bu lard an
başga-da, ýurdumyzd a Ykdysady Hyzmatd aşlyk
Guramasy nyň 15-nji for umy ny hem-de Haz ar ýa
ka döwlet ler iň Başt ut anlar y nyň 6-njy duşuş yg y
ny geçirmeg iň göz öňünde tut ulýandyg y barad a
hem aýtdy.
Halk ara derejel i duşuş yk lar yň geçir ilmeg i bi
len millet im iziň mer tebesin i, döwlet im iziň dere
jesini dabaralandyrýan Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömr i uzak, işler i rowaç bolsun!
Güljan BABANAZAROWA,
Mary şäher kazyýetiniň kazysy:
— Hormatly Prezidentimiziň başlang yçlar y hal
kara gatnaşyklar yň depginini ilerletmäge täzeçe
badalgadyr. Bu hak ykat nobatdak y gezek hem tas
syklanýar. 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahat
çylyk zolag ynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwlet
leriniň zenanlar ynyň dialog y hem ýokar y derejede
guralar. Bu çäräniň esasy maksady gender deňli
gini üpjün etmek boý unça Merkezi Aziýa ýurtlar y
tarapyndan durmuşa geçirilýän syýasata syn ber
mek hem-de sebitiň döwletleriniň zenanlar ynyň
arasynda durmuş-ykdysady, saglyg y goraý yş, me
deni we ylmy ugurlar boý unça hyzmatdaşlyg y ös
dürmäge gönükdirilen gepleşikleri ilerletmek bilen
bagly meselelere garamakdan ybaratdyr.
Sebit derejesindäk i bu halkara çäre türkmen Bi
taraplyg ynyň halkara gatnaşyklardak y oňyn ähmi
ýetini dabaralandyrar.

Döwran GURBANOW,
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy
etrap kazyýetiniň kazysy:
— 16-njy iýulda paýtagt ymyzyň Olimpiýa şä
herçesindäk i «Sport» myhmanhanasynda hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyr y
gy boý unça Ýaponiýanyň paýtagt y Tok io şäherinde 23-nji
iýul — 8-nji awgust aralyg ynda boljak giň gerimli wajyp
ýar yşlara Türkmenistanyň ýyg yndy topar yny ugratmak
dabarasy boldy. Sportuň dzýudo, ýeňil atletika, agyr atle
tika, suwda ýüzmek görnüşleri boý unça mynasyp wek il
çilik etjek türgenlerimizden saýlanylyp alnan topar bilen
geçirilen bu dabara Ministrler Kabinetiniň Başlyg ynyň
orunbasar y Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiziň XXXII tomusk y Olimpi
ýa oýunlar ynda wek ilçilik etjek Türkmenistanyň sport
toparyna iberen Ýüzlenmesinde türkmenistanly tür
genleriň XXXII tomusk y Olimpiýa oýunlar ynda ajaý yp
ýeňişleri gazanyp, mukaddes Garaşsyzlyg ymyzyň 30
ýyllyk şanly baýramyna toý sowgatlar y bilen geljekdik
lerine, sportda «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.»
şygar yny öňe sürýän eziz Watanymyzyň — Garaşsyz,
hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sagdynlyg yň we ru
hubelentligiň ülkesi hökmünde halkara derejedäk i ab
raý yny has-da belende göterjekdiklerine, şeýle-de türk
men sportuny Ýer ýüzünde şöhratlandyrjakdyklar yna
uly ynam bildirilýär. Goý, halkara sport giňişliginde
Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Döwlet baýdag y be
lentde parlasyn!
Aziza ABDYRAHMANOWA,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet
uniwersitetiniň talyby:
— Gatnaş yk lar hem iş e-de der waý ys. Şeýle der wa
ýyslyk lar yň sebit derejesind ä k i ähm iýet ine uly ba ha
ber ý än hormat ly Prezident im iz 17-nji iýuld a Min istr
ler Kabinet in iň giň işleý in mejl isin i geç ir ip, ond a öň
de dur an wezipeler hem-de şu ýylyň ikinji ýar y my
üçin daş ar y sy ý as y işler, şeýle hem ýurdumyz yň Ga
raşs yzlyg y nyň 30 ýyllyg y my nas ybet l i meý illeşd ir ilen
çärelere gör ülý än taý ý arlyga ünsi çekd i. Merkezi Azi
ýa döwlet ler i bilen köpug urly gatnaş yk lar y pug t a lan
dyr
mak we mun
d an beý
läk-de ös
dür
mek bilen bagly
işleri mill i Lider im iziň tagallas y bilen has-da gerimini
giňeldýär. Şeýle uly işler i durmuş a geç ir ý än Gahr y man
Ark ad ag y myz yň jany sag, ömr i uzak, işler i rowaç bolsun.

ATMOSFERA HOWASYNYŇ MILLI WE HALKARA HUKUK GORAGY
bolan çäreler hak ynda mä
lim etmek;
— howanyň üýtgemegi
boý unça ekologik netijeleriň
täsirine baha bermek we ol maglumatla
ry Bütindünýä meteorologik guramasyna
we beýlek i döwletlere ýetirmek;
— howanyň üýtgemegi boý unça mo
nitoring (gözegçilik) we ol maglumatlar y
Bütindünýä meteorologik guramasyna
we beýlek i döwletlere ýetirmek;
— howanyň üýtgemegi boý unça geçi
rilýän çäreler boý unça gyzyklanma bil
dirýän taraplar bilen maslahatlaşmak.
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Sebitleý in derejede atmosfera howasy
ny goramak çygr ynda esasy halkara hu
kuknama Howanyň uzak aralyga serhe
tüsti hapalanmag y boý unça konwensiýa
we onuň Teswirnamasy bolup durýar. Bu
resminama giňişleý in sebit derejesinde
howanyň hapalanmag y bilen bagly bolan
meseleleriň üstünde durýan ilk inji hal
kara hukuk guraly bolýar. Konwensiýa
nyň taraplar ynyň işjeňliginiň esasgoý ujy
ýörelgeleri adamy we daşk y gurşaw y ho
wanyň hapalanmalar yndan goramak we
howanyň zyňyndylardan hapalanmag y
bilen göreşmegiň syýasat yny we strategi

ýasyny işläp taýýarlamak wezipeleri içine
alýar.
Umuman, atmosfera howasynyň hu
kuk ýagdaý yny iki hili häsiýete eýeligi
bilen tapaw utlandyrýarlar. Birinjiden,
halkara howa hukug ynda döwletiň howa
giňişligi barada gürrüň edilende, howa we
serhetüsti çyzyklar ynda, ýagny şol döw
letiň serhet (territoria l) çäginde ýerleşýän
howa sütünleri göz öňünde tutulýar. Şeý
le hukuk ýagdaý döwlet tarapyndan we
döwletara ylalaşyklarda kesgitlenip, howa
arkaly gatnawlar y, maglumat, habar ber
meleri hukuk taýdan düzgünleşdirmekde

ulanylýar. Ikinjiden, halkara ekologiýa
hukug ynyň çäginde howany goramak
barada gürrüň edenimizde, oňa bir bite
wi bölünmeýän resurs, baýlyk hökmünde
seredýäris. Hapalaýjy çeşmeleriň islendik
göwrümi diňe ýerli ýa-da belli bir ýe
re degişli derejede zyýanly maddalar yň
ýaýramag yna täsirini ýetirmän, eýsem,
döwletiň çäginden hem daşyna çykýar.
Şol sebäpden serhetden geçijilik häsiýetli
ligi bilen howanyň hapalanmag ynyň gar
şysy na göreşmekde dünýä bileleşiginiň
güýçleriniň jebisleşmegini talap edýär.
Merjen BORJAKOWA,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky
komitetiniň hünärmeni.

ulanmaga berilýän iri desgalar yň her bi
riniň mysalynda görmek bolýar.
Jahan içre ykrar edilen milli Liderimiziň
hemişelik Bitaraplyg ymyzyň 25 ýyllyg y
bilen Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk şan
ly toýlary mynasybetli ýurdumyzda we
dünýäde geçirilýän halkara çäreleriň äh
lisini durnukly ösüşi üpjün edýän maz
muna beslemegi «Ösüş arkaly parahatç y
lyk» taglymat yny dabaralandyrmakdak y
beý ik işleridir.
Žurnalistlik garaýş y bilen seredilende,
ýurduň dürli künjeklerinde täze Halkara
howa menzilleriniň gurulmag y we gur
luşyg yna badalga berilmegi, «Türkmeniň
ak öýi» binalar ynyň ulanylmaga berilme
gi hemişelik Bitaraplyg yň ähmiýetini pa
rahatç ylyg yň, dostlug yň, ynsanperwer
ligiň bagt yýarlyk ýalk ymy bilen jahana
ýaý ýar.
Milli Liderimiziň döwletlilik ýörelge
leri taglymat yndan seredeniňde bolsa, bu
beýik işleri dünýä binagärliginiň ösme
gine mynasyp goşant goşan oguz kowu
mynyň döwletliliginiň, mukaddesliginiň,
agzybirliginiň ojag y bolan ak öýler häzir
ki z aman döwrebap öwüşginleri özünde
jemleýär. Şeýle binalar yň Garaşsyzlyg y
myzyň 30 ýyllyk toý unyň bellenilýän ýy
lynda ulanmaga berilmeginde bolsa biziň
Bitaraplyk ýörelgelerimizi dabaralandyr
ýan çuň many bar.
Türkmenistanyň at gazanan Arhi
tektor y — Gahr yman Arkadag ymyzyň
paýhasy bilen ýurdumyzyň ähli sebitle
rinde bina bolan «Türkmeniň ak öýleri»
dünýäni abadanç ylyga alyp barmakdak y
paýhaslar yň we tagallalar yň hem ojag y
dyr. Şular barada oýlananyňda, hemişelik
Bitaraplyg ymyz bilen, «Türkmeniň ak
öýi» binasynyň keşbinde parahatç ylyk ga
raý yşlar yny özünde jemleýän manysyny
görmek bolýar.
Milli Liderimiziň ak patasy bilen şu
ýylyň 23-nji iýunynda Kerk i şäherinde
Halkara howa menziliniň hem-de Türk
menabatda «Türkmeniň ak öýi» binasy
nyň açylmag y, 14-nji iýulda bolsa Jebel
şäherçesinde täze Halkara howa menzili
niň düýbüni tutmak hem-de welaýat mer
kezi Balkanabat şäherinde «Türkmeniň
ak öýi» binasynyň açylyş dabaralar y dün
ýäni parahatç ylyga çag yrýan hoşniýetli
goňşuç ylyk däplerimizi dabaralandyrýar.
Alym Arkadag ymyzyň «Parahatç ylyk
sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly eserin
de: «...meniň çyk yşlar ymda we kitapla
rymda häli-şindi duş gelýän «hoşniýetli
goňşuç ylyk» diýen jümläni ulanamda,
men diňe bir Türkmenistan bilen ser
hetdeş ýurtlar y göz öňünde tutmak bilen
çäklenmän, eýsem, Orta Aziýadan uzak
da ýerleşýän döwletleri hem göz öňün
de tutýar yn» diý ip nygtaýşy ýaly, älem
giňişligi özleşdirilýän häzirk i zamanda
dünýäniň çetindäk i ýagdaý bu çetine öz
täsirini juda tiz ýetirýär. Şol sebäpli hem
dünýäniň bitew ülikde agzybirlige bar
mag y zerur bolup durýar.
Ynha, şular barada oýlananyňda, milli
Liderimiziň durmuşa geçirýän işlerindä
ki ählitaraplaý yn garaý yşlar açylýar. Ol
garaý yşlar bolsa parahatç ylyg yň özenin
de duran ekologiýa abadanç ylyg y, ulag
diplomatiýasy, energetika diplomatiýa
sy ýaly ugurlar bilen dünýä hojalyg ynyň
sazlaşykly ösüşini üpjün edip, Ýer ýüzün
de abadanç ylyg y gazanyp bolýandyg yny
aýan edýär.
Milli Liderimiziň beý ik tagallalary
bilen Berkarar döwletimiziň bagt yýar
lyk döwründe täze döwrebap keşbe eýe
bolan Daşoguz şäheri döwrebap, ýokar y
mümk inçilikleri özünde jemleýän bir
näçe binalar yň açylmag y bilen gözelli
gini artdyrdy. Täze binalar yň açylyş da
baralar y şanly Garaşsyzlyg ymyzyň 30
ýyllyk toý una zähmet üstünlikleri bilen
barýan daşoguzlylar bilen birlikde, köp
milletli agzybir halk ymyzyň Gahr yman
Arkadag ymyza bolan buýsanjyny, döw
letimize bolan ynamyny artdyrýan, il ag
zybirligini has mäkämleşdirýän baý maz
muna beslendi.
Garaşsyz, bak y Bitarap Watany
myzyň şan-şöhrat ynyň has-da belen
de galmag y, Diýar ymyzda ähli jähtden
ösüşleriň gazanylmag y, dünýäde parahat
çylyk medeniýetiniň ösmegi üçin taýsyz
tagallalar y durmuşa geçirýän Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak
bolsun, il-ýurt, umumadamzat ähmiýetli
beý ik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.
Maksat NURYÝEW,
«Adalat».

PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY

ADALAT
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GARAŞSYZLYGYŇ RÖWŞEN MENZILLERI
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna
GARAŞSYZLYGA GUWANMAK, WATANY, HALKY SÖÝMEK BAGTDYR

GAR AŞSYZLYK —
BAGTYMYZ YŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly içeri we daşary syýa
saty netijesinde eşretiň goýnunda ýaşaýan bagtyýar halkymy
zyň milli buýsanjy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyz ýürekle
rimize kuwwat berýär, göwünlerimizi perwaz urdurýar. Çünki
hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygyn
da eziz Watanymyz ykdysady, hukuk we jemgyýetçilik-syýasy
özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýar. Garaşsyz döwletimiz
parahatçylygyň, ynanyşmagyň, dostlugyň, ruhubelentligiň,
sportuň hem-de sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ýurdy hökmün
de halkara abraýdan peýdalanýar. Gahryman Arkadagymyzyň
aýdyň ýörelgeleri merdana watandaşlarymyzy döredijilikli
işlemäge, okamaga hem-de eşretiň gadyryny duýup, beýik
maksatly zähmet sepgitlerine ruhlandyrýar.
Garaşsyz Türkmenistanyň kemala gelmegi dünýä döwlet
mundan 30 ýyl ozal ykrar edi leri üçin nusgalyk gymmatly
len tar yhy senesi köpmilletli tejribe hökmünde kabul edildi.
agzybir halkymyz üçin örän Türkmenistanyň teklibi bilen
möhüm şanly waka öwrüldi. 2021-nji ýylyň «Halkara para
Dünýäniň ýüzünde parahatçy hatçylyk we ynanyşmak ýyly»
lyg y we ynanyşmag y goldaýjy, diýlip yglan edilmegi bolsa,
durnukly ösüşi hem-de sebitde eziz Watanymyzyň parahatçy
howpsuzlyg y üpjün ediji ýaş lyg y dörediji, ynanyşmag y we
türkmen döwletiniň hemişelik dostlug y mäkäm berk idiji döw
Bitaraplyk halkara hukuk ýag letdigini ýene bir ýola dünýä äş
daý y bolsa Birleşen Milletler gär etdi.
Guramasynyň Baş Assamb
Gahr yman Arkadag ymyz
leýasy tarapyndan ýörite Re «Parahatçylyk sazy, dostluk,
zolý usiýa bilen iki gezek ykrar doganlyk sazy» atly ajaý yp
edildi. Milli Liderimiziň para eserinde: «Milletler Bileleşigi
satly baştutanlyg ynda Türkme bilen bilelikde halkara huku
nistanyň halkara hyzmatdaş gynyň ýörelgelerini, ynsanper
lyg ynyň bütinleý täze, netijeli werligiň aýdyň maksatlar yny,
hem-de umumadamzat bähbit adalatlylyg y, birek-birege hor
lerini nazarlaýan ýollar ynyň mat goýmag y ykrar etmegiň

hat yrasyna mundan beýläk
hem uly işleri amala aşyrma
ga biziň ýurdumyz taýýardyr»
diý ip belläp geçýär. Hak ykat
dan hem bu gün Garaşsyz, ba
ky Bitarap Türkmenistan milli
Liderimiziň ýadawsyz yhlasy
nyň esasynda umumadamzat
gatnaşyklar ynyň bähbidini ara
maga işjeň gatnaşýar. Hormatly
Prezidentimiziň adamzadyň
Ýer ýüzüniň haýsy künjeginde
ýaşaýandyg yna garamazdan,
parahatçylyk, abadançylyk, bi
rek-biregi
mähir-muhabbet
bilen gurşaýan gatnaşyklar ba
rada k y alada lar y mukaddes
Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk
şan-şöhratly tar yhyna alt yn
harplar bilen ýazylýar.
Gahryman Arkadagymyzyň
pähim-parasatly
başlang yjy
Türkmenistanyň
Konstitusi
on kanunynyň kabul edilmegi
hem-de ýurdumyzda iki palata
dan — Mejlisden we Halk Mas
lahat yndan
ybarat
Milli
Geňeşiň döredilmegi jemg yýe
timizde milli demokratiýanyň
barha dabaralanýandyg ynyň
aýdyň beýanydyr. Türkmenista
nyň Konstitusiýasy halk ymyzyň
abadançylyg ynyň, raýat jebis
liginiň, döwletimiziň ykdysady

taýdan kuwwatlylyg ynyň, ýur
dumyzyň dünýäniň syýasy gi
ňişliginde at-abraý ynyň has-da
belende galmag ynyň ygt ybarly
daýanjydyr. Biziň gazanýan aja
ýyp üstünliklerimiziň esasy öze
ni agzybirlik hem-de asudalyk
bolup durýar. Tar yhda şöhratly
yz goýan beý ik ata-babalar ymy
zyň, merdana gerçeklerimiziň
edermenligini,
gaýduwsyzly
gyny, watansöý üjiligini nusga
edinip, eziz Watanymyz Türk
menistanyň, mähriban halk y
myzyň röwşen geljegini, jem
gyýetimiziň agzybirligini hem
asuda durmuşynyň gorag yny
hemişe ygt ybarly üpjün etmäge
öz halal zähmetimiz, merdana
lyg ymyz hem başarjaňlyg ymyz
bilen saldamly goşant goşmag y
myz derwaý ysdyr.
Garaşsyzlyk biziň bagt yýar
watandaşlar ymyzyň her biriniň
ömrüne, ykbalyna nur çaýýar.
Ol nur ýaşaýşymyzyň eşreti
ne, köňüllerimiziň kuwwat yna,
milliligimiziň mizemejek bin
ýadyna mukaddeslik çaýýar.
Hut mukaddes Garaşsyzlyk ýyl
lar ymyzda ynsan hak ydasyna
müdimilik bolup siňen merda
na pederlerimiziň geçen şöhrat
ly ýollar y bilen barha mertebesi

KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT
A t a Wat an y m y zd a h o rm a t l y
Prezidentimiziň parasatly baştutanlyg yn
da ykdysadyýetimizi ösdürmek, bazar
gatnaşyklara geçmegi çaltlandyrmak, yk
dysadyýetde hususy pudag y çalt depginler
bilen özgertmek, kanunç ylyg y kämilleş
dirmek babatda netijeli işler durmuşa ge
çirilýär.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna la
ýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýeti ba

nuň özi raýatlar yň peýda ýa-da girdeji al
maga gönükdirilen, öz adyndan hem-de
töwekgelçilik edip we emläk jogapkärçi
ligini öz üstüne alyp ýa-da ýuridik tara
pyň — kärhananyň adyndan hem-de em
läk jogapkärçiligini onuň öz üstüne alyp,
amala aşyrýan başlang yçly, hususy işidir.
Kanunyň kada lar ynda telekeçiniň Türk
menistanyň kanunç ylyk namalar y arkaly
gadagan edilmedik işiň islendik görnüşini

TELEKEÇILIGIŇ
KONSTITUSION
ESASLARY

zar gatnaşyklar y ýörelgelerine esaslanýar.
Şeýle hem döwlet telekeçiligi höweslendir
ýär we goldaýar, kiçi we orta işew ürligiň
ösmegine ýardam edýär. Şonuň ýaly-da,
döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň
gorag yny kepillendirýär we olar yň ös
megi üçin deň şertleri döredýär. Her bir
adamyň telekeçilik we kanunda gada
gan edilmedik gaýr y ykdysady işi üçin öz
ukyplar yny we emlägini erk in peýdalan
maga hukug y bardyr.
Hormatly Prezidentimiziň jaýdar bel
leýşi ýaly, Türkmenistanda bazar özgert
meleri amala aşyr ylanda, esasy üns geçi
rilýän özgertmeleriň kanunç ylyk-hukuk
binýadyny kämilleşdirmäge we kanunç y
lyg yň gurallar ynyň hereket etmegine be
rilýär. Telekeçilik işjeňligini goldamag yň
hukuk esaslar yny pugtalandyrmak milli
kanunçylygymyzyň esasy ugurlar ynyň
biri bolup durýar. Munuň şeýledigini «Te
lekeçilik işi hak ynda», «Kiçi we orta tele
keçiligi döwlet tarapyndan goldamak ha
kynda» Türkmenistanyň Kanunlar ynyň
mysalynda görmek bolýar.
«Telekeçilik işi hak ynda» Türkmenis
tanyň Kanunyna laý yklykda, telekeçilik,
ýagny hususy iş başyny tutujylyk — mu

amala aşyr yp bilýändigi kesgitlenen.
Munuň özi telekeçilik işine döwlet gol
daw ynyň milli hukuk ulgamynyň maz
munynda aýrat yn orun tutýandyg yny
şöhlelendirýär. Hormatly Prezidentimiziň
«Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösü
şiniň döwlet kadalaşdyr ylyşy» atly kita
bynda döwlet-hususy hyzmatdaşlyg y ös
dürmegiň ileri tutulýan ugurlar y hem-de
kiçi we orta telekeçilige döwlet goldaw yny
bermegiň baş ugurlar y ylmy esasda giňiş
leý in beýan edilen. Kiçi we orta telekeçi
lik üçin döwlet tarapyndan amatly şertle
riň döredilmegi toplumlaý yn häsiýete eýe
bolup: telekeçilik işini düzgünleşdirýän
kanunç ylyk binýadyny kämilleşdirmegi;
telekeçiligi goldamag yň maliýe-karz ulga
myny ösdürmegi; telekeçiligiň maglumat
üpjünçiligini kämilleşdirmegi; kiçi we
orta telekeçiligi goldamak boý unça mak
satnamalaý yn işleriň ýerine ýetirilmegini,
şeýle-de bu ugurda halkara hyzmatdaş
lyg yny ösdürmegi we beýlek ileri öz içine
alýar.
Ýurdumyzyň we daşar y ýurtlar yň te
lekeçilik subýektleri bilen birnäçe ulgam
larda dürli görnüşli şertnamalar yzygider
li baglaşylýar. Bu ugurlarda ýüze çyk yp

beýgelýän Watanymyzyň owa
zasy äleme doldy. Bäş müňýyl
lyk tar yhly Oguz nesilleriniň
şöhratly adyny dünýä tanady.
Türkmeniň zehininden dörän
milli baýlyklar ymyz ajaý yp bag
tyýarlyg ymyzyň nyşany bolup,
dünýä halklar ynyň göw ünleri
niň töründen orun aldy.
Şeýle bagta bizi hormatly
Belent Serkerdebaşymyz ýetir
di. Bu beý ik işleriň sakasynda
Arkadag Prezidentimiziň Wa
tanymyzyň nurana geljegi, hal
kymyzyň bagt yýarlyg y üçin
siňdirýän ýadawsyz zähmeti,
ýüreklerde hyjuw, buýsanç dö
redýän mähirli garaý yşlar y, be
ýik başlang yçlara ýugrulan yh
lasy, ähli adamzady gurşap alan
ynsanperwerligi dur. Garaşsyz
lyk — biziň bagt ymyzyň göz
başy. Türkmenistan Watany
myzyň gülläp ösmegi, bagt yýar
geljegimiz baradak y tükeniksiz
aladalar y, durmuşa geçirýän giň
möçberli işleri üçin hormatly
Belent Serkerdebaşymyzyň el
mydama jany sag, ömri uzak,
buýsançly başy belent bolsun,
il-ýurt bähbitli, tutuş adamzat
ähmiýetli alyp barýan işleri he
mişe rowaçlyklara beslensin!

biljek şertnamalaý yn jedelleri kanunç ylyk
taýdan düzgünleşdirmek üçin arbitraž
iş ýörediş kanunç ylyg y hem kämilleşdi
ril
ýär. Bu ba
bat
da 2021-nji ýy
lyň 31-nji
mart ynda Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň
rejelenen görnüşi kabul edildi. Konstitu
sion ýörelgelere esaslanýan arbitraž ka
zyýet önümçiliginiň alnyp bar ylmag y,
bu ugurda telekeçilik bilen baglanyşykly
işleri düzgünleşdirýän Arbitraž iş ýörediş
kodeksi fizik i we ýuridik şahslar yň
hukuklar ynyň we bähbitleriniň
goralmag yny üpjün etmäge, ykdy
sadyýet ulgamynda kanunç ylyg yň
berk idilmegine ýardam etmäge
gönükdirilendir.
Şonuň ýaly-da, bu Kodekse la
ýyklykda, Arbitraž kazyýetiniň
seretmegine ykdysady we admi
nistratiw hukuk gatnaşyklar yndan
gelip çykýan jedeller hak yndak y
işler degişli bolup, olar yň hata
rynda; ýuridik şahsy ýa-da husu
sy telekeçi hökmünde fizik i şahsy
döwlet tarapyndan bellige almak
dan boý un gaç yr ylmag y ýa-da bel
lenilen möhletde we şeýle bellige
alyş kanunda göz öňünde tutulan
beýlek i halatlarda döwlet, tarapyn
dan bellige almakdan ýüz dönde
rilmegi barada şikaýat edilmegi
hak yndak y; ýuridik şahsyň ýa-da
hususy telekeçileriň hukuklar ynyň
ýüze çykmag y, üýtgemegi ýa-da
bes edilmegi üçin ähmiýeti bolan
faktlar y tak yklamak hak ynda; ýe
ne-de birnäçe başga işler degişlidir.
Jedel boý unça kabul edilen kazy
ýet kararlar y Türkmenistanyň ähli
çäginde döwlet edaralar y, ýerli özözüňi dolandyr yş edaralar y, beý
lek i ýuridik hem-de fizik i şahslar
tarapyndan şu Kodeksde we Türk
menistanyň beýlek i kadalaşdyr yjy
hukuk namalar ynda bellenilen ter
tipde ýerine ýetirilmäge degişlidir.
Daşar y ýurt döwletleriniň ka
zyýetleriniň telekeçilik işi we başga
ykdysady iş amala aşyr ylanda ýüze
çykýan jedeller we beýlek i işler boý unça
kabul eden çözgütlerini, bitaraplar kazy
ýetleriniň we halkara täjirçilik arbitražla
rynyň daşar y ýurt döwletleriniň çäginde
kabul eden çözgütlerini ykrar etmek we
ýerine ýetirmek şu Kodeksde, Türkmenis
tanyň Raýat iş ýörediş kodeksinde, ýerine
ýetiriş önümçiligi hak yndak y kanunç yly
gynda bellenilen tertipde hem-de Türk
menistanyň halkara şertnamalar yna la
ýyklykda amala aşyr ylýar.
Ýurdumyzda kabul edilen kanunç ylyk
namalar y hususy telekeçiligi ösdürmäge,
maliýe-karz syýasat yny üstünlikli dur
muşa geçirmäge, bäsleşige ukyply milli
ykdysadyýeti kemala getirmäge we onuň
möhüm ugurlar ynyň biri bolan telekeçilik
ulgamynyň durnukly hereket etmeginiň
hukuk esaslar yny döretmäge gönükdiri
lendir. Şeýle-de, kabul edilen bu kanunlar
Watanymyzy durmuş-ykdysady we de
mokratik özgertmeler ýoly bilen depgin
li ösdürmek boý unça milli Liderimiziň
öňde goýan wezipelerini oňyn çözmäge
mümk inçilik berýär.
Arslan MÄMMETORAZOW,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we
demokratiýa institutynyň ylmy işgäri.

Bibi ARTYKOWA,
Türkmenistanyň Milli
howpsuzlyk ministrliginiň
işgäri.

SPORT ÄHLI ÝERDE
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagalla
sy bilen Garaşsyz Watanymyzda sporta uly üns berilýär.
Ýurdumyzda sport we bedenterbiýe bagt yýar halk ymyzyň
sagdyn durmuş ýörelgesine öwrüldi. Bagt yýarlyk döw
rümizde şäher gurluşyg ynda sport desgalary hem bina
yzygiderli edilýär. Hut şunuň netijesinde Garaşsyz Diýa
rymyzda sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanýan
lar yň sany ýyl-ýyldan artýar. Ylaýta-da, ýaşlar yň arasyn
da sport bilen türgenleşip, mekdep ýyllar ynda welaýat we
ýurt boý unça geçirilýän sport ýar yşlar yna gatnaşyp, çem
pion bolýanlar y bizi has-da guwandyrýar. Şeýlelikde, ýaş
lar yň ýetginjeklikden başlanýan sport ýoly olar yň bedeni
niň taplanmag yna uly ýardam berýär.
«Türkmenistan — parahatç ylyg yň we ynanyşmag yň
Watany» ýylymyzyň 16-njy iýulynda Ministrler Kabineti
niň Başlyg ynyň orunbasar y Serdar Berdimuhamedowyň
gatnaşmag ynda paýtagt ymyzyň gözelligine görk goşýan
Olimpiýa şäherçesindäk i «Sport» myhmanhanasynda ge
çirilen dabara hem doly aýan etdi. Şol gün ýurdumyzdan
Ýaponiýanyň paýtagt y Tok io şäherinde 23-nji iýul — 8-nji
awgust aralyg ynda boljak XXXII tomusk y Olimpiýa oýun
lar yna gatnaşýan ýyg yndy topar yny ugratmak dabarasy
boldy. Milli Liderimiziň XXXII tomusk y Olimpiýa oýun
lar ynda Türkmenistana wek ilçilik edýän sport topar yna
iberen Gutlagynda hem nygtalyşy ýaly, Berkarar döwleti
miziň bagt yýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamy
nyň tar yhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaý yp zamana
da ykballar yny sporta baglan ýaşlar ymyz sebit we halkara
derejedäk i ýar yşlarda eziz Watanymyzyň sport abraý yny
mynasyp gorap, watansöý üjiligiň, gaýduwsyzlyg yň, hak y
ky ussatlyg yň ajaý yp nusgasyny görkezýärler. Gahr yman
Arkadag ymyz türkmenistanly türgenleriň XXXII tomus
ky Olimpiýa oýunlar ynda ajaý yp ýeňişleri gazanyp, mu
kaddes Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna
toý sowgatlar y bilen geljekdiklerine, sportda «Sagdynlyk.
Ruhubelentlik. Dostluk.» şygar yny öňe sürýän eziz Wata
nymyzyň — Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň
sagdynlyg yň we ruhubelentligiň ülkesi hökmünde halkara
derejedäk i abraý yny has-da belende göterjekdiklerine, şeý

le-de türkmen sportuny Ýer ýüzünde şöhratlandyrjakdyk
lar yna uly ynam bildir ýär.
Bu ugurda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullug yn
da hem edilen işleriň netijesi mese-mälim görünýär. Türk
menistanyň harby we hukuk goraýjy edaralar y bilen birlik
de, gümrük gullug ynda hem döwrebap türgenleşik zallar y
bar. Çünk i saglyg y berk itmekde sport ilk inji orunda dur
ýar. Harby gullukç ynyň bedeniniň berk bolmag y olaryň
işinde şähdaç yklyg y, işjeňligi döredýär.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallasy
bilen, ak şäherimiz Aşgabatda gurlan Olimpiýa şäherçe
si häzirk i wagtda sebit we dünýä ýar yşlar yny geçirmegiň
sport merkezine öwrüldi. 2017-nji ýylda tar yha giren Ýa
pyk binalarda we söweş sungat y boý unça V Aziýa oýun
lar ynda dünýä derejeli sport desgasyny gurdur yp beren
hormatly Belent Serkerdebaşymyza alk yş aýdyp, bu uly
sport ýar yşynda watansöý üjiligiň belent göreldesini gör
kezen ildeşlerimize buýsanýar ys. Bu uly sport ýar yşynda
türkmen türgenleri alt yn medallar yň köplügi bilen aý
rat yn tapaw utlandylar. Olar yň arasynda gullug ymyzyň
harby gullukç ylar ynyň hem bolmag y, biz — gümrükçileri
diýseň begendirdi.
Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylda neşir edilen
«Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur» atly ki
tabynda: «Biziň üçin iň zerur, iň ajaý yp ýol — halk ymyzy
bak y bagta ýetirýän ýoldur. Sport, sagdynlyk hem şol ýola
ýetmegiň iňňän möhüm ugrudyr.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň sport y ýurdumy
zyň her bir ulgamyna ornaşdyrmag y bilen, häzirk i günler
de sport her işgäriň, hünärmeniň gündelik hemrasyna öw
rüldi. Ähli amatlyklar y bolan belent binalarda, ir säherden
sport meýdançalar yna ýöremäge ýa-da ylgamaga çykan
raýatlar ymyzy göreniňde, şu sözleri buýsanç bilen gaýta
laýarsyň: «Sport ähli ýerde, ähli ilde!».
Möwlam AMANOW,
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň
Aşgabat şäher gümrükhanasynyň harby
gullukçysy, maýor.

DAÝHANLAR HAKDA
ALADA

Garaşsyz, bak y Bitarap Watanymyzda
halk ymyzyň bolelin durmuşda ýaşama
gy üçin hormatly Prezidentimiz irginsiz
alada edýär. Gahr yman Arkadag ymyz
ýurdumyzda ýer bilen bagly kanunç ylyk
namalar ynyň kämilleşdirilmegi, halk y
myzyň ýerden bol hasyl alyp, çeken zäh
metiniň hözirini görmekleri üçin zerur
bolan ähli şertleri döredýär. «Döw
let
ýer kadastr y hak ynda» Türkmenista
nyň Kanuny üýtgetmeler we goşmaça
lar girizilip, kämilleşdirilen kanunç ylyk
namasy bolup durýar. Agzalan Kanu
nyň 8-nji maddasynyň 1-nji böleginiň

10-njy bendinde: «Döwlet ýer kadastr y
babatda ygt yýarlandyr ylan edara ýer se
rişdelerini rejeli peýdalanmak babatda
halkara hyzmatdaşlyg yny ösdürmegi bu
ugurdak y öňdebar yjy halkara tejribäni
öwrenmegi, jemlemegi we ýaýratmag y
amala aşyrýar» diýlip bellenilýär. Häzir
ki döw ürde ýurdumyzda hususy önüm
öndürijileri, şol sanda daýhan hojalyk
lar yny goldamak işleri güýçli depginde
alnyp bar ylýar. Hususy önüm öndüriji
lere ýardam etmek, ýer almak üçin ýüz
tutýan önüm öndürijilere, daýhan hoja
lyklar yna 99 ýyllyk möhletine ýeri peý

dalanmaga bermek bilen baglanyşykly
işler üstünlikli amala aşyr ylýar.
Ekin dolanyşyg yna girizilen ýerleriň
azyndan 70 göteriminde şertnamalaý yn
esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşy
ryg yna girýän dürli oba hojalyk ekinle
riniň, galan ýer böleginde ylmy esasda
ekin dolanyşyg yny geçirmek üçin beý
lek i oba hojalyk ekinleriniň hasylyny
ýetişdirmäge rugsat berilýändigi bara
da bellenilmegi ýerleriň netijeli peýda
lanylmag yna we bol hasyl alynmag yna
giň mümk inçilik berýär. Bu işleriň göw
nejaý alnyp bar ylmag y Lebap welaýat y
nyň Çärjew etrabynyň çäginde hem tä
ze daýhan hojalyklar ynyň döremegine,
ozal bar bolan daýhan hojalyklar ynyň
işiniň netijeliliginiň has hem ýokarlan
mag yna ýardam edýär.
Halk ymyzyň bagt yýar durmuşda ýa
şamag y üçin taýsyz tagallalar y edýän
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag,
ömri uzak, il-ýurt bähbitli işleri hemişe
rowaç bolsun!
Annamyrat AMANGELDIÝEW,
Çärjew etrabynyň prokurory,
1-nji derejeli ýurist.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek işlere ýol açýar
ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY

DÖWRÜŇ BAGT Y BOLUP,
ÝAŞA, AR K ADAG!
Äleme şan edip Watan ykrar yn,
Göterdiň has beýge türkmen ykbalyn,
«Bar aladam halkym...» diýen Ynsanyň,
Paýhasyndan ýurdum baky berkarar,
Size uzak ömür, ýaşa, Arkadag!
Jebislikde baş Siz, Oguz kowmuna,
Ýörelgäňiz aýdyň öňe, gowluga,
Beýle bagt y duýup, kalbym tolg una,
Has-da joşa gelýär, bolýar bagt yýar,
Size uzak ömür, ýaşa, Arkadag!
Öňe, diňe öňe, bedew depg ini,
Art yp barýar üst ünlikleň sepg idi,
Ertekä meňzetdiň ýurduň şeklini,
Siziň pähmiňizden ynam berkeýär,
Size uzak ömür, ýaşa, Arkadag!
Şatlyg y Siz, buýsanjy Siz göwünleň,
Aýdymy Siz, alkyşy Siz ömürleň,
Bu bagta haýrandyr ýyllar, döwürler,
Döwr ümiz Siz bilen elwan, baky ýaz,
Döwr üň bagt y bolup, ýaşa, Arkadag!
Şageldi SALYHOW.

WATAN
Watan, Watan, jan Watan,
Saňa şöhrat-şan, Watan!
Binalaň mermer, Watan,
Ýig itleň serwer, Watan,
Dünýä sar y geçip dur,
Bu dostluk kerwen, Watan.
Şemalyň näzik, Watan.
Gyzlar yň uzuk, Watan.
Toýlara baý ýurtda,
Bolýar beýik gur up-da.
Ýaşaýan ýaýnap sende,
Ömr üň ýazy sen, Watan.
Bagt yň gujag ynda biz —
Bagt yň özi sen, Watan!

Tomusk y dynç alyş merkezle
rinde we meýdançalar ynda ýang yn
howpsuzlyg ynyň talaplar yny ber
jaý et
mek üçin, her bir ter
bi
ýe
çi
niň we işçi-gullukçylar yň ýang yn
howpsuzlyk düzgünlerini bilmekleri
hem-de şol düzgünleriň talaplar y
ny ýerine ýetirmekleri hökmanydyr.
Köpçülikleý in çäreleriň geçirilýän
jaýlar ynda adam başyna 0,75 inedör
dül hasabynda näçe adam ýerleşdi
rilmelidigini kesgitleý j i hasaplama
lar geçirilmelidir. Merkezlerde we
meýdançalarda ýaş ýang yn söndüriji
toparlar döredilmelidir. Hapa zir-zi
biller, esasan hem tomus paslynda
ýang yn howply guran haşal otlar öz
wagt ynda arassalanmalydyr. Guran
haşal otlar y ýakmak gadagandyr.
Tomusk y dynç alyş merkezle
riniň jaýlar ynyň ätiýaçlyk çykal
galar y elmydama açyk ýagdaýda
saklanylmalydyr, sebäbi ol ýang yn

1. Beden taýdan işjeňligi ýokarlandyrma
ly we sport bilen meşgullanmaly;
2. Burnuň nemli bardasyna oksolin mel
hemini çalmaly;
3. Pasyllara görä geýinmeli;
4. С witamine baý önümler bilen iýmitlenmeli;
5. Iş ýerinde we öý otaglarynda wagtalwagtal penjireleri açyp, howanyň tämiz bol
magyny üpjün etmeli;
6. Hökman lukman bilen maslahatlaşyp,
gyzyl burç ýa-da sarymsak goşulan unaş bi
len iýmitlenmeli. Sarymsak bilen burç bede
niň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokar
landyrmaga ýardam berýän biologik işjeň
maddalara baýdyr;
7. Dümewiň ilkinji alamatlary ýüze çykan
ýagdaýynda, hökman maşgala lukmanyna
ýüz tutmaly;
8. Asgyrylanda we üsgürilende, elýaglyk
bilen agzyňy we burnuňy ýapmaly;
9. Elleri elmydama arassa saklamaly,
onuň üçin nahardan öň we soň, hajathana
dan soň, daşardan geleniňizden soň, elleriňi
zi sabyn bilen gowy ýuwmaly;
10. Derman serişdelerini lukman bilen
maslahatlaşman, özbaşdak kabul etmeli däl.
Esasan hem bu antibakterial serişdelere de
gişlidir;
11. Türkmenistanda ösýän dermanlyk
ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýla
ryny içmeli;
12. Möwsümleýin keselleriň öňüni almak
üçin maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp,
öňüni alyş sanjymlaryny öz wagtynda kabul
etmeli.

ji simleri çüýden asmag yň,
elektrik şitlerinde döwlet
ülňülerine gabat gelmeýän
goraýjylar y ulanmag yň ýan
gyn döremegine sebäp bolup
bilýändigini unutmaň. To
musk y dynç alyş merkezle
rinde kiçi ýaşly çagalar köp
gatly jaýlar yň birinji gat yn
da ýerleşdirilmelidir. Dynç
alyş merkezleri zerur bolan
ilk inji ýang yn söndüriji se
rişdeler bilen üpjün edilme
lidir. Daşark y ýang yna garşy
merdiwanlar elmydama abat
ýagdaýda saklanmalydyr. Ýang yna
garşy içerk i suw krantlar y we ýan
gyn suw how uzlar y hemişe abat
ýagdaýda saklanmalydyr. Jaýlar yň
penjirelerine demir gözenekleri
oturtmak, şeýle-de şol jaýlar yň di
war yna ýanyjy zatlar yň örtülmegi,
diwar yň agaç ýerlerini ýagly reňk
bilen reňklemek gadagandyr.
Çagalar biziň geljegimizdir.
Olar yň nurana geljegi üçin döwlet
Baştutanymyzyň durmuşa geçir
ýän ägirt uly işlerini nazarda tutup,
çagalar yň ömrüni, saglyg yny we
döwletiň emlägini ýang yn how
pundan gorap saklamak biziň her
birimiziň mukaddes borjumyzdyr.
Begmuhammet ÄRNEPESOW,
Ahal welaýatynyň Polisiýa
müdirliginiň ýangyn
howpsuzlygy bölüminiň 207-nji
ýangyn howpsuzlyk bölüminiň
müdiri, içerki gullugyň maýory.

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen,
özümize bagly.
Agyz-burun örtüklerini
ulanmak, köpçülikde 2 metr aralygy saklamak
bilen diňe özümizi däl, eýsem,
daş-töweregimizdäkileri hem möwsümleýin
keselleriň ýokuşmagyndan goraýandyr ys.

DYNÇ ALMAK — TEBIGAT YŇ KANUNY
D u rm u ş
d o g r u s y n d
 a
pik ir edenimde,
käte eline köp ýap
rakly ösümligi alyp:
«Söýýär...», «söýenok..», «söýýär...»,
«söýenok..» diý ip, ýapraklar y gezekgezegine ýoluşdyrýan ýetginjek göz
öňüme gelýär. Men, elbetde, häzir ol
sözleri: «işlemek...», «dynç almak...»,
«işlemek...», «dynç almak...» diýen
sözler bilen çalşardym.
Şeýle pik irlere berlip otyrkam,
gözüm otagdak y howa sowadyja
düşýär. Işleýär, öçýär, işleýär, öçýär.
Ýa-da aşhanadak y iýmit so
wadyjy hem edil şonuň
ýaly. Eýsem, näme
üçin öçýärkä?! El
betde,
işlemek
üçin.
Häzirk i
zamanyň ösen
tehnolog iý a l a r y
akylly we sowat
ly adamlar tara
pyndan hut ynsan

Garaşsyzlyk parlap dur:
Watan bilen ýaşyl Tug —
Erkinlig i türkmeniň.
Şonda ömür örküniň
Hem güýjüniň bady bar.
GAR AŞSYZ TÜRKM EN ISTAN! —
Munda türkmen ady bar.
Ýer ýüzüne ýaýylýar:
Döretmekde galkymy.
Dünýäň kalbyn nurlaýar,
Garaşsyzlyk ýalkymy.
Şol nur bilen çekýär is,
Giň äleme erşi biz.
Ýere-göge ýaraşýar,
Garaşsyz biz, Garaşsyz!

üçin adamyň öz tymsalynda döredi
len serişdeler ahyr yn.
Adam hem tebigat tarapyndan dö
redilen biogurluş. Edil howa we iýmit
sowadyjylar ýaly işleýär, dynç alýar,
işleýär, dynç alýar. Eger sowadyjyla
ryň birisi bir kem tapyp, wagt ynda
öçmese näme?! Dogr y, eger eýesi ony
wagt ynda duý up, degişli ussasyny ça
gyr yp, bejertmese köýer. Biz bu teh
nologiýalar yň ynsan üçindigini we
adamyň mysalynda ýasalandyg yny
aýdypdyk.
Her gün
k i agyr zäh
met
den soň,
adam gije wagtlaý ynça «öçýär», ýag
ny dynç alýar, uklaýar. Beden tutuş
günüň dowamyndak y arg ynlyg yny
aýr yp, ertir ýene-de herekete — ýa
şaýşa taýýar bolup oýanýar. Emma
adamzadyň durmuş tejribesi bu dynç
alşyň ýeterlik däldigini aýdyňlaşdy
rypdyr. Şonuň üçin hem dünýä döw
letlerinde hepdäniň dowamynda bir
güni, köp döwletlerde, şol sanda biziň
ýurdumyzda-da, iki güni dynç alyş
günleri diý ip kabul edipdirler. Elbet

de, yzygiderli irginsiz zähmet üçin bu
dynç alyş günleri hem azlyk edipdir.
Hut şonuň üçin hem her ýyl üçin esa
sy zähmet rugsady ýörite kanunçylyk
namalar yň esasynda kesgitlenilipdir.
Türkmenistanyň Zähmet kodek
sinde her ýylk y zähmet rugsadynyň
ähli kadalar y açyk-aýdyň kesgitlenen
dir. Diýmek, döwlet derejesinde şeýle
ähmiýet berilýän bolsa, dynç alyşlar
adamyň işlemegi üçin, öz-özüni kuw
watlandyrmak üçin döredilýän pur
satlardyr. Hut şol pursatlarda, edil
howa sowadyjysynyň öçen wagt yn
da, ony durmazdan işlemäge mejbur
etmegiň bolmaýşy ýaly, adamlar y-da
bimaza etmek talaplara laý yk däldir.
Sebäbi söhbedimiziň süňňünden mä
lim bolşy ýaly, dynç almak saglyk bi
len aýr ylmaz baglydyr.
Hepdäniň dynç alyş günlerinde,
kesgitlenen iş sagatlar yndan soň
ky sagatlarda, şeýle-de esasy zähmet
rugsady wagt ynda dynç alýan adam
el telefonyny öçürip ýa-da sessiz hala
geçirip, arg ynlyg yny aýyrmaga hakly

dyr. Onuň üçin hiç kimiň ondan ga
ty görmäge, öýkelemäge hiç hili hak y
ýokdur.
Zähmet bilen dynç alşy utgaşdyr
mak sagdyn jemg yýetimiziň raýatla
rynyň her biriniň borjudyr we huku
gydyr.
Hormatly Prezidentimiziň tar yhy
çyk yşlar ynyň birinde belleýşi ýaly,
ähli gow ulyklar yň hem rowaçlykla
ryň sakasy saglykdyr. Beden, aň we
ruh sazlaşyg yny döretmek, güýç bi
len ruhy utgaşdyrmak, kadaly iýmit
lenmek, zyýanly endiklerden daşda
durmak, zähmet bilen dynç alşy saz
laşykly utgaşdyrmak, sportuň dürli
görnüşleri bilen meşgullanmak ynsan
saglyg ynyň esasy ýörelgeleridir.
Her bir raýatymyzyň sapaly dynç
almagy üçin ähli şertleri döredýän
Gahr yman Arkadag ymyza alk yşlar
bolsun! Milli Liderimiziň jany sag, öm
ri uzak, belent başy aman bolsun!
Aşyrmät GARLY,
«Adalat».

DURMUŞ DERÝASYNYŇ BOÝUNDA

ADYL TÜRKMEN

(Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanynda).
Hatalar yňy boý un almak
da nähili şypaly güýjüň bar
dyg yny bilsediňiz...

Adalat y tug edinen pederler,
Dünýäde ýaşaýşy hasyl edenler.
Halallykdan alyp mydam ýugr umyn,
Mert lebzine, merdanlyga ýugr ulyp,
Alypdyrlar «Adyl türkmen» adyny,
Göreş bolan adalat yň göreşi.
Şeýdip lowurdapdyr otly göreji.
Olar ýaşapdyrlar bir talap bilen:
Bu dünýä hakyky adalat bilen!

BAGT KANUNYM
Kanun diýmek — adalat,
Kanun diýmek bagtdyr.
Bu Garaşsyz Diýarda
Köňlümiz hoş w
 agtdyr.
Kanuny döwlet bolup,
Galkynýar ata ýurdum.
Kanun bilen ýaşaýas,
Kanun bilen gurdug ym.
Berjaý edip her babyn,
Şatlykda geçýär günüm.
Dünýäni bagtly eder,
Beýik Bagt Kanunym!
Çynar TIRKIŞOWA,
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň
Bagtyýarlyk şäherçesiniň ýaşaýjysy.

Gazet 1997-nji ýylyň 4-nji iýulyndan
bäri neşir edilýär.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni
almak boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň berýän maslahatlary:

YNSAN WE YNSAP

GARAŞSYZLYK

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETI

hadysasy dörän halat ynda, ça
galar y tiz wagt yň içinde howply
ýerden daşyna çykarmaga amatly
mümk inçilik döredýär. Ätiýaçlyk
çykalgalar yň ugrunda adamlar yň
geçmeklerine päsgelçilik dörediji
zatlar y goýmak gadagandyr. Bas
gançaklar yň aşag y hemişe boş sak
lanylmalydyr we ýanyjy zatlar yň
basylmag yna ýol berilmeli däldir.
Tomusk y dynç alyş merkezlerinde
her gün terbiýeçiler ýat ylýan otag
lar y jikme-jik gözden geçirmelidir
ler we ýang yn hadysasyna getirip
biljek kemçilikleri düzetmelidirler.
Jaýlar yň ýerzeminlerinde ýang yn
howply zatlar y we ýeňil ýanyjy
suw uklyklar y saklamaga ýol ber
meli däldir. Çagalar yň dynç alýan
otaglar ynda krowatlar çykalga ga
pylar ynyň öňüni beklemez ýaly
edilip ýerleşdirilmelidir. Ýat ylýan
otaglarda ütükden, şeýle-de elekt
rik gyzdyr yjylardan peýdalanmak
gadagandyr. Elektrik tok geçiri
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Çagalaryň sapaly dynç
alşynyň goragynda
Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe ýagty
geljegimiz bolan ýaş nesliň
Watana, il-ýurda wepaly
bolmagy üçin ähli döwrebap
şertlerdir mümkinçilikler
döredilýär. Çagalaryň döwre
bap bilim hem göwnejaý dynç
almaklary, wagtyny şadyýan,
peýdaly geçirmekleri bilen
baglanyşykly işler hormatly
Prezidentimiziň durmuş ulga
myny nazarlaýan syýasatynyň
esasy ugurlarynyň biridir.

ADALAT

2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, anna.

Ýaňy ýola düşen otluda, de
mini alyp duran ýandakgülli
çaýyň başynda diňlenen gür
rüňler
***
Aý-günler aýlandy ýördi.
Kakaly aganyň başda be
ren öwütlerini birbada berjaý
etsem-de, soňabaka özümi
akylly saýan bolmag ym ahmal,
belli bir wagtdan soňk y masla
hatlar y gulaga gur y söz bolup
eşdilip ugrady. Halypa hor
mat y üçin sarpasyny saklap:
«Bolýar» diýýärdim, emma
öz bilşime görä hereket edýär
dim. Etjegim içimdedi. Gözüň
öňüni nebis perdesi örtende,
dünýäni başgaça görýän eke
niň. Akyl-paýhasy müň ündä
ber, ýokmajak bolsa, ýokanok
ekeni. Eşidensiňiz-le, «Nesip
etmejek bolsa, Hydyr atanyň
berekedi hem ýokmaz» diý il
ýändir.
Bir wakany gürrüň bere

ýin... Bu wa
ka ge
çen asyr
da
bolan. Amyderýanyň ýakala
rynda ýaşaýan bir ýaşuly malgarasyny otlatmak üçin örä

gara, daş-töwerege hernäçe ün
süni böljek bolsa-da, endigi gü
nüne goýmandyr. Hiç zat bilen
weji bolmandyr, hiç keýpi ýok

duran, nurana ýüzli, paýhas
nazarly ekeni. Hal-ahwal sora
şypdyr, emma obaly ýaşulynyň
«Hä, hawa, eýgilik, aman-esen,

alyp çyk ypdyr. Onuňam bir
pişesi bar ekeni-de, şol gün ony
ýadyndan çykaran ekeni. Mal-

ekeni. Şol wagt onuň ýanynda
bir ýaşuly peýda bolupdyr. Jo
wur ak sakgaly döşüni ýapyp

bolup biler» diýen sözünden
başga jogaby bolmandyr. Ol
gelen ýaşuly: «Ine, şu tut agajy

Boýun alýaryn...
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Baş redaktor Maksat NURYÝEW

ny görýäňizmi, Amyderýa bi
len arasy bäş ýüz metr çemesi
bar. Ýöne men Jeýhunyň suw u
nyň şu agajyň köküni ýuw up
durandyg yny birnäçe gezek
gördüm» diý ipdir. Obaly ýaşu
ly hem kellesinde diňe humar
ly pişesiniň hyýaly bolansoň:
«Aý, bolup biler, bolup biler»
diý ip, känbir ähmiýet bermän
oturan ekeni. Munuň kän we
jiniň ýokdug yny bilen pyýada
turmak bilen bolupdyr. «Ha
ny, sakgaldaş, rugsat berseňiz,
men-ä ýola şaýlanmakçy. Hä
zir obaňyzdak y Pylany aga bi
len salamlaşyp geçeý in diýýän.
Ondan soň ikindi namazyny
Käbede okamakçy» diý ipdir.
«Hä, sag-salamat bar yň, kabul
bolsun!» diý ip, obaly ýaşuly
başyny aşak salyp otur yşyna,
gelen pyýadanyň känbir ýü
züne-de garamandyr. Gün ýa
şyberende, ýaşuly mallar yny
alyp, öýüne dolanypdyr. Demdynjyny alypdyr, özüni dür
säpdir. Onsoň şol günk i waka
lar hem-de hälk i ýaşuly ýadyna
düşüpdir. Aýdan-diýen sözleri
ni aňynda gaýtalap otur yşyna,
kelebiň ujundan baş çykar yp
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bilmändir. «Amyderýaň ýa
kasy bilen Käbäniň aralyg y...
guş bolup uçup gideniňde-de,
ol wagtda bu aralyg y ötüp bol
maz. Ýa düýşürgedimmikäm?!
Ýogsa-da, Pylany aganyň ady
ny agzapdy, gel, şondan habar
alaý yn» diý ipdir-de, donuny
egnine atynyp, obadaşynyň
ýanyna gidipdir. Ähli waka
lar y gürrüň beripdir. Düýşmi,
huşmy — hiç baş alyp, çyk yp
bilmeýändigini ýaňzydypdyr.
«Ol düýş däl, sakgaldaş, ol ha
kyk y huş, oýalykda bolan zat
lar. Ýanyňyzda peýda bolan
ol ýaşuly Hydyr atady. Emma
siz oňa ähmiýet bermänsiňiz,
ünsüňiz başga zatlarda ekeni.
Sow uk-sala garapsyňyz. Şeýdi
bem, onuň berekedinden bine
sip galypsyňyz. Ol ýanymyza
geldi, biraz söhbet etdik, soň
ra ikindi namazyny Käbede
okamak üçin gözden gaý yp
boldy» diý ipdir.
(Dowamy bar).
Rahmet GYLYJOW,
«Dünýä
edebiýaty»
žurnalynyň baş
redaktory.

