CMYK

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— HYZM ATDAŞLYK, YNAN YŞM AK, BIR EK-BIR EG E HORM AT GOÝM AK ÝÖR ELG ELER I
TÜRKM EN ISTAN YŇ ALYP BARÝAN HALK AR A IŞIN IŇ ESAS YN Y DÜZ ÝÄR.
№ 31 (1278)

2021-nji ýylyň
30-njy
iýuly,
anna.

ESASLANDYRYJYSY — TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETI

«AWAZA» MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY —
HALKARA HYZMATDAŞLYK FORUMLARYNYŇ GEÇIRILÝÄN MERKEZI
Mälim bolşy ýaly, 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn
da halkara ähmiýetli çäreleriň uly toplumy geçirilýär. Olaryň hatarynda
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy, sebitiň
ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady
forumy, milli önümleriniň halkara sergisi, milli tagamlarynyň festiwaly
hem-de sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti bar.

Köpugurly sebit hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrma
ga ýardam etjek bu wakalar «Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny
dabaralandyrýan çäreleriň hataryndalygy bilen ähmiýetlidir. Şeýle hem
olar Türkmenistanyň Merkezi Aziýada halkara maslahatlaryň geçirilýän
ýurdy hökmünde eýeleýän ornunyň barha pugtalanýandygyny görkezýär.

Haz ar — ägirt uly ykdysady,
energet ik a we ulag kuw wat y na
eýe bolan möhüm strateg ik se
bit. Şu nukdaý naz ardan, Türk
menistan dünýä döwlet ler iniň,
şol sanda Haz ar ýa k a döwlet ler i
niň arasyndak y söwda-ykdysa
dy gatnaşyk lar y diwersif ik asiýa
ýoly bilen ösdürmeg iň hem-de
Haz ar sebit iniň ägirt uly tebig y
ser işdeler — energet ik a, senagat,
ulag-üstaşyr kuw wat yndan hem
metaraplaý yn
peýdalanmag yň
yzyg iderl i tarapdar y bolup çyk yş
edýär. Net ijede, Haz ar sebit i Ýew
raziýanyň okg unly ösýän geosy
ýasy we ykdysady merkezler iniň
bir i hök mündä k i ornuny has-da
berk itd i. Şu nukdaý naz ardan,
hormat ly Prezident imiziň bel
leýşi ýa ly, döwletara gatnaşyk la
ry hem-de sebit iň ýurt lar y nyň
arasynda köptaraplaý yn hyzmat
daşlyg y giňeltmäge hem-de eziz
Diýar ymyz yň halk ara abraý yny
pugtalandyrmaga ýardam etjek
çäreler iň hut şu strateg ik sebitde
geçir ilmeg iniň çuňňur manysy
bardyr. Ýer i gelende aý rat yn bel
lesek, geçir ilmeg i meý illeşd ir il
ýän Merkezi Aziýa döwlet ler iniň
Başt utanlar ynyň konsultat iw du
şuşyg y, Türk menistanyň, Azer
baý janyň we Türk iýäniň döwlet
Başt utanlar y nyň sammit i, Yk
dysady Hyzmatdaşlyk Gurama
sy nyň 15-nji for umy ny hem-de
Haz ar ýa k a döwlet ler iň Başt utan
lar y nyň 6-njy duşuşyg y ýa ly ýok a
ry derejel i halk ara çäreler aý rat yn
ähmiýete eýed ir. Şol bir wagtda,
ikitaraplaý yn duşuşyk lar yň hem
birnäçesi geçir il ip, olar yň jemle
ri boý unça deg işl i resminama lara
gol çek mek meý il leşd ir ilýär.
Bulardan başga-da, şol gün
Merkezi Aziýa döwlet ler iniň ze
nanlar y nyň dia log y hem geçi
rilýär. Bu çäräniň esasy maksa
dy gender deňl ig ini üpjün etmek
boý unça Merkezi Aziýa ýurt lar y
tarapyndan durmuşa geçir ilýän
sy ýasata syn bermek hem-de se
bit iň döwlet ler iniň zenanlar y
nyň arasynda durmuş-ykdysady,
saglyg y goraý yş, medeni we ylmy
ugurlar boý unça köpug urly hyz

matdaşlyg y ösdürmäge gönükd i
rilen gepleşik ler i ilerletmek bi
len bagly meselelere garamakdan
ybaratdyr. Duşuşyga daşar y ýurt
lar yň wek iller iniň hem-de BMGniň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
diplomat iýasy boý unça sebit mer
keziniň ýolbaşç ysy nyň gatnaş
mag y göz öňünde tut ulýar. Mill i
Lider imiziň belleýşi ýa ly, bu fo
rum Türk menistanyň sebitde gen
der deňl ig ini üpjün etmek babatda
net ijel i hyzmatdaşlyg y pug ta lan
dyrmaga my nasyp goşant bolar.
Ähl i ugurlarda halk ara hyz
matdaşlyga täze iterg i bermäge,
şeýle hem sebit we sebitara söwda,
ykdysady gatnaşyk lar y ösdürmä
ge gönükd ir ilen Merkezi Aziýa
ýurt lar y nyň ykdysady for umy
hem 6-njy awg ustda boljak mö
hüm ähmiýet l i çäreler iň bir id ir.
Onda nebitgaz, elektroenerget ik a,
ulag, söwda, obasenagat, sy ýa hat
çylyk we beýlek i pudak larda maýa
goý um taýdan özüne çek ijil ig iň
ösüşiniň ýagdaýlar y ýa ly möhüm
meseleler ara alnyp masla hat la
şylar. Bilel ikdä k i maýa goý um
taslamalar y we maksatnamalar y
durmuşa geçirmeg iň mümk in
çil ik ler ine, aý rat yn-da, ýör ite we
erk in ykdysady zolak lar y, bilel ik
dä k i kärhana lar y döretmäge we
ösdürmäge, şeýle hem sanly ykdy
sady ýete kenar ýa k a döwlet ler iň
sebit ler iniň arasynda k y hyzmat
daşlyg yň geljeg i uly ugurlar y na,
söwda-ykdysady gatnaşyk lar yň
hu kuk taýdan düzg ünleşd ir ilme
gine, stat ist ik maglumatlar yň al
şylmag y na we beýlek i lere aý rat yn
üns berler. Innowasion tehnolo
giýa lar, ekolog iýa we suw diplo
mat iýasy babatda halk ara hyz
matdaşlar bi len net ijel i gat naşyk
etmäge olar yň mümk inçil ik ler i
öw reni ler.
Şeýle hem Meý ilnamada göz
öňünde tut ulýan çäreler iň hata
rynda Türk menbaşy şä her iniň
Halk ara deň iz menzil iniň çäg in
de guraljak Merkezi Aziýa ýurt la
ry nyň mill i önümler iniň halk ara
serg isi bar. Türk menbaşy Halk ara
deň iz por t una deg işl i 9620 ine
dördül metr meýdanda gurnalýan

Merkezi Aziýa ýurt lar y nyň mil
li önümler iniň serg isinde mill i
paw ilýonlar y, ýurdumyz yň mi
nistrl ik ler iniň, pudak laý yn do
landy r yş edara lar y nyň hem-de
Senagatç ylar we telekeçiler birleş
mesiniň agz a lar y nyň paw ilýonla
ry ny ýerleşd irmek meý il leşd ir il
ýär.
Meý illeşd ir ilen halk ara çäre
ler iň düzüminde muzeý gym
mat lyk lar y nyň we ama ly-haşam
sungat y nyň eserler iniň serg isini,
Türk menbaşy şä her indä k i Ruhy
ýet köşg ünde hem-de «Awaz a»
mill i sy ýa hatç ylyk zolag ynda k y
deň iz suw çüwdür iml i seý ilgähde
Türk menistanyň hem-de Merke
zi Aziýa döwlet ler iniň medeniýet
we sungat ussat lar y nyň dabara ly
baý ramç ylyk konser t ini geçirmek
göz öňünde tut ulýar.
Häzirk i epidemiolog iýa ýag
daýlary ndan ugur alnyp, ýurdu
myz yň saglyg y goraý yş ulgamy
nyň düzümleri tarapyndan howa
menzillerinde we serhet geçiriş
nok at lar ynda wek i liýet agz a lar y
nyň polimeraz zynjyrly rea ksiýa
barlag y ny guramak, kesg it lenilen
ýerlerde hereket edýän luk man
çylyk nok at lar y nyň gije-günd iziň
dowamynda nobatç ylyg y ny ýola
goý mak bilen bagly işleri hem berk
gözegçil ikde sak lanylýar. Şeýle
hem halk ara for umlar yň geçiril
ýän döwr ünde düzg ün-tert ibi ýola
goý mak, ýang yn howpsuzlyg y ny
üpjün etmek bilen bagly gaý rago
ýulmasyz işler hem alnyp bar ylýar.
Ýurdumyz yň arassa ekolog i
ýaly ajaý yp dynç alyş we saglyg y
dikeld iş künjeg i bolan «Awaz a»
mill i sy ýa hatç ylyk zolag ynda
geçjek ýok ar y derejedä k i duşu
şyk lar yň, halk ara ähmiýet l i dürl i
çäreler iň işine üst ünl ik ler arzuw
edýär is.
Döwlet imiziň ykdysady taýdan
has-da kuw watlanmag y, halk y
myz yň abadan durmuşda ýaşama
gy üçin gije-günd iz alada lanýan
hormat ly Prezident imiziň jany
sag, ömr i uzak, beýik işler i rowaç
bolsun!
«Adalat».

HAZAR PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ DEŇZI
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda, Berkarar döw
letimiziň bag tyýarlyk döwründe parahatçy
lyk we ynanyşmak ýörelgeleriniň ähmiýeti
has-da aýdyň şöhlelenýär. Onuň şeýledigine
milli Liderimiziň öňe sürýän halkara baş
langyçlary hem-de Hazar deňziniň hukuk
ýagdaýyny düzgünleşdirýän halkara resmi
namalaryň mazmuny doly şaýatlyk edýär.
Döwlet Başt utany myz yň: «Biz Haz ar deňzini
hyzmatdaşlyg yň, ösüşiň we rowaçlyg yň, gapmagarşylyk lardan hem-de agz a la lykdan azat giň iş
lik, döwlet ler iň, halk ara gurama lar yň, işew ürl i
giň ylmy we tehnolog iýa kuw wat y nyň birleşýän
ýer i hök münde görmek isleýär is» diý ip belleýşi
ýa ly, häzirk i döw ürde Haz ar ýa k a sebit iniň we
halk ara hyzmatdaşlyg y nyň ähmiýet i barha art
ýar. Çünk i Haz ar deňzi, oza ly bilen, sebit iň Ýew
ropa bilen Aziýanyň arasynda k y özboluşly ykdy
sady, medeni-sy ýasy köpr üsi bolup çyk yş edýär.
Şonuň bilen birl ikde, bu sebit geosy ýasy, geoyk
dysady taýdan dünýä döwlet ler iniň gyz yk lanma
lar y ny özünde jemleýär. Şeýle möhüm ähmiýet l i
sebitde ykdysady we medeni hyzmatdaşlyg yň täze
nusgasy ny emele get irmek üçin Türk menistanyň
h o rm a t l y P r ez id e nt i G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow tarapyndan Haz ar ýa k a döw
let ler iniň Başt utanlar y nyň Astra handa bolan
IV sammit inde hemişel ik hereket edýän Haz ar
ykdysady for umy ny döretmeg i we onuň mejl is
ler ini bäş döwlet iň kenar ýa k a şä herler inde ge
zek l i-gezeg ine geçirmeg i tek l ip edild i. Hormat ly
Prezident imiziň bu başlang y jy 2018-nji ýylyň
12-nji awg ust ynda Aktauda geçir ilen V sammit iň
jemleý ji resminamasynda berk id ild i. Şeýlel ikde,
Türk menistanyň başlang y jy boý unça 2019-njy
ýylyň 11-12-nji awg ust ynda «Awaz a» mill i sy
ýa hatç ylyk zolag ynda bir inji ykdysady for umy
üst ünl ik l i geçir ild i. For um Haz ar ýa k a döwlet
ler iň arasynda k y hyzmatdaşlyg y has-da işjeň

leşd irmekde, Haz ar yň dünýä geosy ýasat ynda k y
ähmiýet ini artdyrmak üçin möhüm bolan sy ýa
sy-diplomat ik, söwda-ykdysady, hukuk binýady
ösdürmekde nobatda k y möhüm ädim boldy.
Şu ýylyň 6-njy awg ust ynda «Awaz a» mil
li sy ýa hatç ylyk zolag ynda jemi 6 sany möhüm
halk ara çäräni geçirmek meý illeşd ir ilýär. Ýag
ny, Merkezi Aziýanyň döwlet Başt utanlar y nyň
konsultat iw duşuşyg ynyň; sebit iň ýurtlar ynyň
zenanlar y nyň dia log y nyň; Merkezi Aziýa ýurt
lar y nyň halk ara serg isiniň; Merkezi Aziýa ýurt
lar y nyň ykdysady for umy nyň; Merkezi Aziýa
ýurtlar ynyň halklar ynyň mill i tagamlar ynyň
serg isiniň; sebit iň ýurt lar y nyň sungat ussat lar y
nyň dabara ly baý ramç ylyk konser t iniň geçir il
meg i, Türk menistanyň Merkezi Aziýada halk ara
masla hat lar yň geçir ilýän ýurdy hök münde eýe
leýän ornunyň barha pug ta lanýandyg y ny gör
kezýär.
Döwlet Baştutany myz yň halk ara çäreleri ýok a
ry derejede guramak maksady bilen, Guramaç ylyk
topar y ny döretmek barada k y Karar y kabul etme
gi, öňde boljak halk ara çäreleriň sebit iň döwletara
gatnaşyk lar y nyň hem-de sebit iň ýurt lar y nyň ara
synda k y köpug urly hyzmatdaşlyg yň mundan beý
läk-de pug ta landy r ylmag yna ýardam etjekd ig ine
ynam bild irmeg i ýurdumyz yň durnukly durmuşykdysady ösüşlerine esaslanýar.
Häzirk i wagtda Haz ar ýa k a döwlet ler i tara
pyndan anyk hal k ara hu kuk-kada lar y na, deň
hu kuk lylyga, deň iz bilen araçäk leşýän goňşy
döwlet ler iň ähl isiniň gyz yk lanma lar y nyň göz
öňünde tut ulmag y na esaslanýan, sebit döwlet le
ri üçin strateg ik ähmiýete eýe bolan sebit müm
kinçil ik ler ini net ijel i peýda lanmak boý unça
halk ara hyzmatdaşlyg y nyň ösdür ilmeg i esasy
wezipe bolup dur ýar. Munuň özi ilk inji nobat
da, şeýle hyzmatdaşlyg yň şertnama laý yn-hu kuk
binýadyndan gözbaş alýar.
Tar yha ser salsak, 2002-nji ýylda Aşgabatda,
2007-nji ýyl
da Täh
ran
da, 2010-njy ýyl
da Ba
kuwda, 2014-nji ýylda Astra handa, 2018-nji ýyl
da Aktauda geçir ilen Haz ar ýa k a döwlet ler iniň

Başt utanlar y nyň sammit ler inde, 2019-njy ýylyň
12-nji awg ust ynda Awaz ada geçir ilen bir inji Ha
zar ykdysady for umynda ýurdumyz yň oňyn Bi
taraplyk, hoşniýet l i goňşuç ylyk hem-de deňhu
kuk ly, özara bähbit l i hyzmatdaşlyga esaslanýan
daşar y sy ýasat ugr uny ama la aşyr ýandyg y ny
görmek bolýar.
Haz ar deňziniň hu kuk derejesiniň kesg it lenil
meg inde ýurdumyz yň para hatç ylyk, diplomat ik,
hu kuk ser işdeler ine hem-de usullar y na salg y
lanmak ýörelgesine eýer ýänd ig i aý rat yn bel le
nilmäge my nasypdyr. Garaşsyzlyk ýyllar ynda
halk ara hu kug y nyň ösüşine, halk ara şertnama
lar y nyň taý ýarlanylmag yna we baglaşylmag yna
hem-de net ijel i ýer ine ýet ir ilmeg ine Türk menis
tan döwlet i my nasyp goşant goşdy. Haz ar deňzi
boý unça baglaşylan köpug urly halk ara resmina
ma lar bu oňyn ösüşler iň mysallar ydyr. Hal k ara
hu kug y nyň, hyzmatdaşlyg yň guramaç ylyk-hu
kuk binýady bolup dur ýan şeýle halk ara resmi
namalar yň hatar ynda:
• Haz ar deňziniň deň iz gurşaw yny goramak
ha k ynda k y Çarçuwa ly Konwensiýa 2003-nji ýy
lyň 4-nji noýabr ynda Tähran şä her inde kabul
edilen, 2004-nji ýylyň 19-njy awg ust ynda;
• Haz ar deňzinde howpsuzlyk babatda hyz
matdaşlyk etmek ha k ynda Yla laşyg y 2010-njy
ýylyň 18-nji noýabr ynda Ba ku şä her inde kabul
edilen, 2011-nji ýylyň 21-nji maý ynda;
• Haz ar deňziniň deň iz gurşaw yny goramak
boý unça Çarçuwa ly Konwensiýa deg işl i Nebit
bilen hapa lanma get ir ýän hadysa lar ýagdaý ynda
sebit leý in taý ýarlyk, jogap hereket ler i we hyz
matdaşlyk ha k ynda Tesw irnama 2011-nji ýylyň
12-nji awg ust ynda Aktau şä her inde kabul edi
len, 2012-nji ýylyň 22-nji dek abr ynda;
• Haz ar deňziniň suw biolog ik ser işdeler ini
gorap sak lamak we rejel i peýda lanmak ha k yn
da Yla laşyg y, Haz ar deňzinde adatdan daşar y
ýagdaýlar yň öňüni almak we ýok etmek babatda
hyzmatdaşlyk ha k ynda Yla laşyg y 2014-nji ýylyň
29-njy sent ýabr ynda Astra han şä her inde kabul
edilen, 2014-nji ýylyň 8-nji noýabr ynda;

• Haz ar deňziniň deň iz gurşaw yny goramak
boý unça Çarçuwa ly Konwensiýasy na Ýer üst i
çeşmelerden we gur y ýerde alnyp bar ylýan işle
riň net ijesinde hapa lanmakdan goramak boý un
ça Tesw irnama 2012-nji ýylyň 12-nji dek abr ynda
Moskwa şä her inde kabul edilen, 2015-nji ýylyň
23-nji maý ynda;
• Haz ar deňziniň deň iz gurşaw yny goramak
boý unça Çarçuwa ly Konwensiýasy na Biolog ik
dürlü l ig i gorap sak lamak ha k ynda k y Tesw irna
ma 2014-nji ýylyň 30-njy maý ynda Aşgabat şä
her inde kabul edilen, 2015-nji ýylyň 23-nji ma
ýynda;
• Haz ar deňziniň gidrometeorolog iýasy ba
batda hyzmatdaşlyk etmek ha k ynda k y Yla laşyg y
2014-nji ýylyň 29-njy sent ýabr ynda Astra han şä
her inde kabul edilen, 2015-nji ýylyň 24-nji okt
ýabr ynda;
• Haz ar deňziniň hukuk derejesi hak yndak y
Konwensiýasy, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk
etmek ha k ynda Haz ar ýa k a döwlet ler iniň Hökü
met ler iniň arasynda Yla laşyg y, Haz ar deňzinde
hadysa lar yň öňüni almak ha k ynda Yla laşyg y,
Ulag babatda hyzmatdaşlyk etmek ha k ynda Ha
zar ýa k a döwlet ler iniň Hökümet ler iniň arasyn
da Yla laşyg y 2018-nji ýylyň 12-nji awg ust ynda
Aktau şä her inde kabul edilen, 2018-nji ýylyň
1-nji dek abr ynda;
• Haz ar deňziniň deň iz gurşaw yny goramak
boý unça Çarçuwa ly Konwensiýasy nyň Serhet üs
ti bilen baglylykda daşk y gurşawa edilýän täsire
ba ha bermek boý unça Tesw irnamasy 2018-nji
ýylyň 20-nji iýu lynda Moskwa şä her inde ka
bul edilen, 2020-nji ýylyň 22-nji awg ust ynda
Türk menistan tarapyndan yk rar edilen halkara
resminamalar bar.
Agz a lan mysallardan görnüşi ýa ly, Haz ar
deňzi sebit iniň köptaraplaý yn halk ara resmi
nama lar sebit hyzmatdaşlyg y nyň şertnama la
ýyn-hu kuk esaslar y nyň toplumlaý yn häsiýet ini
aýdyň şöhlelend ir ýär. Bu hu kuk resminama la
ryň aglabasy nyň kabul edilmeg iniň esasynda
hormat ly Prezident imiziň yzyg iderl i öňe sür ýän

başlang yçlar y nyň dur ýandyg y ny aý rat yn belle
mek gerek.
Baky Bitarap Türk menistan Haz ar ýa k a ýurt
lar y bilen ikitaraplaý yn hyzmatdaşlyg yň hu kuk
binýady ny pug ta landyrmaga hem üns ber ýär.
Türk menistanyň we Gaz ag ystan Respubl ik asy
nyň arasynda Haz ar deňziniň düýbüni araçäk
lend irmek ha k ynda Türk menistan bilen Gaz a
gystan Respubl ik asynyň arasyndak y Ylalaşyg y
(2014-nji ýylyň 2-nji dek abr ynda Aşgabat şä
her inde kabul edilen, 2015-nji ýylyň 23-nji ma
ýynda Türk menistan tarapyndan ykrar edilen);
Haz ar deňzindä k i «Dost luk» ýatag y nyň ugle
wodorod ser işdeler ini bilel ikde gözlemek, işläp
geçmek we özleşd irmek ha k ynda Türk menista
nyň Hökümet i bilen Azerbaý jan Respubl ik asy
nyň Hökümet iniň arasynda Özara düşünişmek
ha k ynda Ähtnama (2021-nji ýylyň 21-nji ýanwa
rynda Aşgabat şä her inde kabul edilen, 2021-nji
ýylyň 13-nji mar t ynda Türk menistanyň Mill i
Geňeşiniň Mejl isi tarapyndan yk rar edilen). Şu
we beýlek i ikitaraplaý yn resminama lar Haz ar
deňzini dost lug yň we hyzmatdaşlyg yň deňzine
öwürmäge gönükd ir i lend ir.
Alym Ark adag y myz yň taýsyz tagalla lar y ne
tijesinde Haz ar deňzi Ýew raziýa geosyýasat y nyň
möhüm halk asy na öw r ülmek bilen, para hatç yly
gyň we ynanyşmag yň, dost lug yň we hyzmatdaş
lyg yň deňzine öw r ülýär. Haz ar ýa k a sebit inde,
Beý ik Ýüpek ýolunyň täze röw üşde dikeld ilme
gi, ulag-üstaşyr geçelgeler iň emele gelmeg i bilen
birl ikde, gojaman Haz ar yň türk men kenar ynda
sebit iň ykdysady, ekolog iýa we medeni hyzmat
daşlyg y nyň täze sa hy pa lar y açylýar. Hoşniýet l i
goňşuç ylyk gatnaşyk lar y, ikitaraplaý yn we köp
taraplaý yn oňyn hyzmatdaşlyg y pug ta landyr
mak we ösdürmek ugr unda yzyg iderl i alnyp ba
rylýan işler täze many-mazmuna eýe bolýar.
Ýagmyr NURYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk
we demokratiýa institutynyň
direktory, hukuk ylymlarynyň doktory.
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DÖWLETIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI
adam gymmatlyklaryny dabaralandyrýar
Türkmenistan bu gün adam bara
dak y alada bilen gurşalan, öz gözba
şyny ynsanperwerlikden alyp gaýd
ýan gymmatlyklara ýugrulan durmuş
syýasat yny üstünlikli amala aşyrýar.
Häzirk i döw ürde ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmek we
zipesinden ugur alýan onlarça döw
let maksatnamalar ynyň ählisinde
durmuş şertlerini has-da ösdürmäge
aýrat yn orun berilýär. Çünki adam
bähbitlerine gönükdirilen durmuş äh
miýetli wezipeler döwlet syýasat ynyň
ileri tutulýan ugurlar ynyň biridir.
Adamy, onuň hukuklar yny hemde azatlyklar yny ýokar y gymmat
lyk hökmünde ykrar etmek we ola
ry ileri tutmak ýörelgesi jemg yýetiň
demok ratik ösüşiniň şertlerinde ada
myň we raýat yň esasy hukuklar ynyň
we azatlyklar ynyň tutuş ulgamyny kä
milleşdirmek üçin çelgi bolup durýar.
Konstitusiýanyň adamyň we raýat yň
hukuklar y, azatlyklar y hak yndak y
bölümi, anyk manyda, häzirk i zaman
Türkmenistanyň has doly hukuk be
ýanydyr. Hormatly Prezidentimiz öz
çyk yşlar ynda adamyň we raýat yň hu
kuklar ynyň we azatlyklar ynyň ýoka
ry gymmatlykdygyny, olar yň Esasy
Kanunyň kadalar ynda jikme-jik düz
günleşdirilendigini birnäçe gezek bel
läp geçdi. Şeýle hem adamyň we raýa
tyň hukuklar ynyň we azatlyklar ynyň
gymmatlyk nukdaýnazardan ileri tu
tulmag y has ähmiýetli döwlet ugurla
ryny gurşap alýan maksatnamalaý yn
resminamalarda toplumlaý yn esas
landyrma eýe bolýar. Türkmenista
nyň Konstitusiýasy binýatlyk hukuk
guraly bolup, ýurdumyzyň goşulan
we tassyklan adam hukuklar y bara
dak y halkara konwensiýalar ynyň we
jarnamalar ynyň düzgünlerini öz içine
alýar. Umumylykda kabul edilen ka
dalar yň ornaşdyr ylyşy milli hukug yň
ähli ugurlar ynda öz beýanyny tapýar.
Hormatly Prezidentimiziň alyp
barýan «Döwlet adam üçindir!» di
ýen syýasat y biziň ýurdumyzda
amala aşyr ylýan ähli işleriň özeninde
halk yň bagt yýar, asuda, eşretli, sag
dyn durmuşda ýaşamag ynyň we bäh
bidiniň göz öňünde tutulýandyg ynyň
subutnamasydyr.

Diýar ymyzy mundan beýläk-de
belent derejelere ýetirmekde zähmet
kanunç ylyg ynyň hem uly ähmiýe
ti bar. Adam öz zähmeti bilen mad
dy we ruhy gymmatlyklar y döredip,
jemg yýetiň ösüşine täsir edýär. Zäh
met adamy bezeýär. Zähmet çekmek
bilen adam öz mümk inçiliklerini
durmuşa geçirýär. Durmuşda öz or
nuny tapýar, beýlek i adamlar yň özü
ni ykrar etmegini gazanýar. Şu uly
jemg yýetçilik ähmiýetli gatnaşyklar
kanunç ylyk bilen kadalaşdyr ylýar.
Bu babatda öňk i kanunlar y döwre
baplaşdyrmak, halkara hukug ynyň
umumy ykrar edilen kadalar yna la
ýyk getirmek, şol sanda zähmet ka
nunç ylyg yny kämilleşdirmek işi-de
netijeli alnyp bar ylýar. Türkmenista
nyň Konstitusiýasyna laý yklykda, ra
ýatlar yň zähmet çekmäge, öz islegine
görä hünär, kär we iş ýerini saýlap al
maga, sagdyn hem howpsuz zähmet
şertlerine hukug y bardyr. Bu konsti
tusion kadalar Türkmenistanyň zäh
met kanunç ylyg ynda beýan edilýär,
ösdürilýär. Zähmet kanunç ylyg yn
da kesgitlenilýän hukuk kadalar y
döwletimiziň zähmet hukuk gatna
şyklar ynyň esasgoý ujy ýörelgelerini
özünde jemleýär we raýatlar yň bu
çyg yrdak y hukuklar yny hem azat
lyklar yny pugtalandyrýar. Zähmet
kanunç ylyg ynda we beýlek i kadalaş
dyr yjy hukuk namalarda raýatlar yň
zähmet hukuklar ynyň we kepillik
leriniň berk idilmegi olar yň durmuş
taýdan goraglylyg ynyň möhüm seriş
desi bolup durýar.
Zähmet çekmäge bolan hukuk öz
islegiňe görä hünär, kär we iş ýeri
ni saýlap almak ýörelgelerini amala
aşyrmak bilen, işgäriň ukyplar yny,
hünär taýýarlyg yny, bilimini ykrar
etmek we jemg yýetçilik zerurlyg yny
hasaba almak bilen baglylykda üp
jün edilýär. Zähmet çekmäge bolan
hukuk raýatlar bilen zähmet şertna
masyny baglaşmak arkaly durmuşa
geçirilýär.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyn
da kesgitlenilişi ýaly, her bir adamyň
dynç almaga hukug y bardyr we ol iş
hepdesiniň çäklendirilen dowamlyly
gynyň bellenmeginden, her ýylk y tö

legli zähmet rugsatlar ynyň, her hep
dede dynç günleriniň berilmeginden
ybaratdyr. Döwlet adam üçin dynç
almaga we boş wagt yny peýdalanma
ga amatly şertleri döredýär.
Raýatlar yň saglyg yny gorap sak
lamaga, sagdyn hem howpsuz zäh
met şertlerine bolan hukuk hem
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda
berk idilýär. Ol, hususan-da, tehni
ki howpsuzlyg y we önümçilik sa
nitariýasyny kämilleşdirmek we
ösdürmek bilen amala aşyr ylýar.
Zähmet kanunç ylyg y zähmet işi
niň prosesinde saglyg y goramakly
gy kepillendirýän kadalar ulgamyny
belleýär. «Raýatlar yň saglyg yny go
ramak hak ynda» Türkmenistanyň
Kanunynda hem-de «Saglyk» Döw
let maksatnamasynda saglyg y gora
mak boý unça giň möçberli çäreleri
geçirmek zerurlyg y aýrat yn bellenil
ýär. Raýatlar yň saglyg yny goramak
meseleleri biziň döwletimiziň we
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň üns merkezin
de saklanýar.
Hünär taýýarlyg yna, gaýtadan
taýýarlanmaga we hünärini ýokar
landyrmaga bolan hukuk Türkme
nistanyň Konstitusiýasyna laý yklyk
da bilimiň dürli görnüşleri, şol sanda
raýatlar yň önümçilik işi bilen utgaş
dyrmaga mümk inçilik berýän töleg
li, gaý ybana, gijek i bilim beriş işini
ösdürmek bilen üpjün edilýär. Şol
maksat bilen zähmet kanunçylyg y
okaýanlar üçin dürli ýeňillikleri bel
leýär. Şeýle hukug yň üpjün edilmegi
ne işgärleriň hünärini ýokarlandyr yş,
täze hünärler öwrediş, rasionalizator
çylyg y ýa-da oýlap tapyjylyg y ösdür
mek meselelerine seredilende, zäh
metkeşler köpçüliginiň ygt yýarlylyg y
ýardam edýär.
Kärdeşler arkalaşyklar y gurama
lar yna birleşmäge bolan hukuk Türk
menistanyň Konstitusiýasynyň maz
munyndan gelip çykýar. Kärdeşler
arkalaşyklar y guramalar yna zähmet
hukuklar yny goramak boý unça giň
hukuklar berlendir.
Önümçiligi dolandyrmaga gatnaş
mak hukug y raýatlar yň jemg yýetiň
we döwletiň işini dolandyrmaga gat

naşmaga bolan konstitusion hukug y
nyň düzüm bölegi bolup durýar.
Raýatlar yň ýaşy boý unça, näsag
lan, maý yp bolan, işe ukyplylyg y
ny, ekleýjisini ýitiren we işsiz bolan
halat ynda, durmuş üpjünçiliginden
peýdalanmaga hukug y bardyr, ol,
hususan-da, işgärleri durmuş taýdan
ätiýaçlandyrmaklyg y amala aşyr
mak, wagtlaý yn zähmete ukypsyz
lyk boý unça döwlet kömek puly bi
len üpjün etmek, döwletiň hasabyna
ýaşy boý unça pensiýalar y, maý yplyk
hem-de ekleýjisini ýitirendigi sebäp
li, döwlet kömek pullar yny tölemek,
işsizlige uçran mahalynda, durmuş
taýdan üpjün edilmek, işe ukyplyly
gyny bölekleý in ýitiren raýatlar y işe
ýerleşdirmek we durmuş üpjünçili
giniň beýlek i görnüşleri bilen üpjün
edilýär.
Dünýäniň ösen döwletleriniň
hatar ynda esasy orunlar yň biri
ni eýeleýän, Garaşsyz, bak y Bitarap
Watanymyzyň ykdysady kuwwat y,
jemg yýetçilik gatnaşyklar ynyň saz
laşyg y azyk bolçulyg yny, asudalyg y,
abadançylyg y gazanmag yň, ýurdu
myzyň ähli raýatlar y üçin öz zäh
metiniň miwelerinden we durmuş
eşretlerinden peýdalanmag yň bir
meňzeş mümk inçiliklerini üpjün et
megiň kepili bolup çyk yş edýär. Milli
Liderimiziň öňe süren ynsanperwer
we durmuş adalatlylyg y ýörelgelerine
esaslanýan «Döwlet adam üçindir!»
diýen baş ýörelgesi halk ymyzy has-da
jebisleşdirip, bagtly durmuşyň özbo
luşly güwäsine öwrülýär.
Myrat KULYÝEW,
Türkmenistanyň Adalat
ministrliginiň ýanyndaky
Gozgalmaýan emläge bolan
hukuklaryň we onuň bilen bagly
geleşikleriň döwlet tarapyndan
bellige alynmagy baradaky
gullugyň Mary welaýat
müdirliginiň müdiriniň
orunbasary, uly döwlet bellige
alyjysy, 1-nji derejeli ýurist.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklar berkeýär

Ýeňiş gutly bolsun,
Polina!
Horm at l y Prez id ent im iz iň taýsyz tagallalary
netijesinde, türkmenistanly türgenlerden düzülen we
kiliýet Ýaponiýada geçirilýän XXXII tomusk y Olimpi
ýa oýunlar yna gatnaşýar.
Topar yň çyk yşlar y şowly dowam edýär. Aşgabatly
sport ussady, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport
institut ynyň talyby Polina Gurýewa ilk inji Olimpiýa
kümüş medalyny gazandy. Ol bu ýeňşi 59 kg çenli ag
ram derejesinde 14 ýurduň wek illeriniň gatnaşan agyr
atletika bäsleşiginde gazanmag y başardy.
Halkara derejeli Olimpiadada gazanan ýeňşiň gutly
bolsun, Polina!
Mekan ÇARYÝEW,
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap kazyýetiniň
administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi
boýunça kazysy.

Oguljeren GURTMÄMMEDOWA,
Aşgabat şäher döwlet notarial edarasynyň
döwlet notariusy:
— BMG-niň Baş Assambleýasynda kabul
edilen Maý yplar yň hu kuk lar y ha k ynda Kon
wensiýa maý yp adamlar yň mer tebesine hor
mat goý ulmag y na, kemsid ilmezl ig ine, jemg y
ýete doly we net ijel i gatnaşmak lar y nyň üpjün
edilmeg ine, olar yň aý rat ynlyk lar y na hormat
goý ulmag y na we adamz adyň bir böleg i hök
münde kabul edilmeg ine gönükd ir ilend ir.
Ýurdumyz bu halk ara Konwensiýasy na agz a
bolmak bilen, mümk inçil ig i çäk l i bolan adam
lar yň hu kug y ny durmuşa geçirmek üçin zer ur
bolan kanunç ylyk, dolandy r yş we beýlek i çäre
ler i kabul etmek ýa ly borçnama lar y öz üst üne
aldy.
Milli Liderimiziň baştutanlyg ynda ýurdu
myzda mümk inçiligi çäkli bolan adamlara gol
daw bermek babat ynda amala aşyr ylýan çäreler
ata-babalar ymyzyň ynsanperwerlik ýörelgele
rinden ugur alýar. Häzirk i döw ürde maý yplar yň
raýatlyk, zähmet, durmuş, medeni we beýlek i
hukuklar yny kepillendirmegi üpjün etmek bo
ýunça giň göwrümli işler durmuşa geçirilýär. Bu
bolsa adamyň bähbidi üçin, ynsanperwer mak
satlara esaslanan döwlet derejeli işleriň özenini
düzýär.

Mi n istrl er
Kab i n et i
niň Başlyg ynyň orunbasar y
S.Berdimuhamedowyň ýol
başç yl yg ynd a k y wek il iý et
horm at l y Prez id ent im iz iň
Buýrug yna laý yklykda, XXXII
tomusk y Olimpiýa oýunlar y
na gatnaşmak üçin Ýaponiýa
resmi iş sapar yny amala aşyr
ýar. Wek iliýet sapar yň çäkle
rinde ikitaraplaý yn möhüm
duşuşyk lar yň birnäçesini ge
çirdi. Ýapon-türkmen dostlu
gy parlament ligasynyň wek il
leri bilen duşuşyk boldy.

Sapar yň dowamynda Yk
dysady hyzmatdaşlyk boý unça
türkmen-ýapon hem-de ýa
pon-türkmen komitetleriniň
başlyklar ynyň — wise-premýer
Serdar Berdimuhamedowyň
hem-de «Itochu Corporati
on» kompaniýasynyň dolan
dyr yjy direktor y Hiroý uk i
Subaiň duşuşyg y boldy. Du
şuşyga Ýaponiýanyň iri, dün
ýä belli kompaniýalar ynyň
ýolbaşçylar ynyň gatnaşmag y
dostlukly ýurduň işew ür to
parlar ynyň geljegi uly türk

men bazar ynda öz orunlar yny
pugtalandyrmaga gyzyk lan
malar ynyň ýokar ydyg yny ala
matlandyrdy.
Halkara gatnaşyklar yň ge
riminiň giňemegi üçin äh
li mümk inçilikleri we şert
ler i dör edý än Gahr y m an
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri
uzak, belent başy aman bolsun!
Işanmyrat MÜRTIÝEW,
Ahal welaýatynyň Tejen
etrap, şäher kazyýetiniň
uly kazyýet ýerine ýetirijisi.

ÝAŞYL GURŞAW —
EKOLOGIÝA SY ÝASAT YMYZYŇ
BAŞ MAKSADY
Milli Liderimiziň parasatly baştu
tanlyg ynda ýurdumyzda ekologi
ýa syýasat y üstünlikli durmuşa
geçirilip, Diýar ymyzyň ähli
künjeklerini bag y-bossanlyga
öwürmek, biodürlüligi artdyr
mak işleri ýokary depgin bilen
alnyp bar ylýar. Ýeri gelende
aýtsak, ýurdumyz köptaraply
tebig y aýrat ynlyga eýedir. Başy
asmana diräp duran äpet dagla
rymyz, haýwanat dünýäsi we süýji
suwlulyg y bilen tapaw utlanýan derýa
lardyr köllerimiz, giň gözýetime uzap gid
ýän sähralardyr düzlerimiz, üsti we ast y hazyna
saý ylýan Garagum sähramyz türkmen tebiga
tynyň bezegidir. Ýurdumyzyň obalaryndadyr
şäherlerinde, mermer paýtagt ymyzda we onuň
daş-töwereklerinde oturdylýan bag nahallar y
bolsa, ynsan saglyg y üçin möhüm şert bolan
arassa howany, amatly gurşaw y emele getirýär.
Bag ekmegi, guý y gazyp, ýap çekmegi asylly
we sogap iş hasaplaýan türkmen halk ymyz ga
dymdan şu günlerimize çenli bu asylly işleri uly
höwes bilen ýerine ýetirýärler. Bu babatda bize
hormatly Prezidentimiziň hut özi şahsy görel
de görkezýär. Köpçülikleý in bag nahallar yny
ekmek dabarasy Arkadagly eýýamymyzda milli
medeniýetimizi baýlaşdyran däbe öwrüldi.
Bilşimiz ýaly, «Türkmenistan — parahatçy
lyg yň we ynanyşmag yň Watany» ýylymyzyň
şanly wakalara, dabaraly çärelere has baý ýyl
dyg y şübhesizdir. Çünk i asyrlarboý y arzuwla
nan milli Garaşsyzlyg ymyzy alanymyza 30 ýyl
dolýar. Bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň
ähli künjeklerinde häzirden uly taýýarlyk işleri
alnyp bar ylýar, zähmet üstünlikleri gaýnap joş
ýar. Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Karar y
esasynda, milli Garaşsyzlyg ymyzyň şanly senesi
mynasybetli 30 million düýp nahalyň oturdyl
mag y meý illeşdirilýär. Şol sanda paýtagt ymyz
Aşgabadyň töwereginde 10 million, ýurdumy
zyň welaýatlar ynda 20 million düýp bag naha
llar ynyň oturdylmag y meý illeşdirilýär. Bahar
paslynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşma
gynda paýtagt ymyzyň daş-töwereginde bag
nahallar yny oturtmak işi uly dabara, şatlykşowhuna beslenip geçirildi. Ýurdumyzyň ähli
ýerinde hormatly Prezidentimiziň göreldesine

Möhüm halkara
çäreler
Şanly Garaşsyzlyg ymyzyň 30
ýyllyk toý unyň öňüsyrasynda,
ýagny 6-njy awgustda «Awaza»
milli syýahatç ylyk zolag ynda je
mi 6 sany möhüm halkara çärä
niň geçirilmegi parahatç ylyk we
ynanyşmak ýörelgeleriniň ähmi
ýetiniň has-da artýandyg yna şa
ýatlyk edýär.
Şonuň bilen birlikde, bu sebit
geosyýasy we geoykdysady taý
dan dünýä döwletleriniň gyzyk
lanmalar yny hem özünde jemle
ýär. Şu ýylyň 6-njy awgust ynda
«Awaza» milli syýahatç ylyk zo
lag ynda geçiriljek 6 sany möhüm
halkara çäre ata Watanymyzyň
Merkezi Aziýada halkara mas
lahatlar yň geçirilýän ýurdy hök
münde eýeleýän ornunyň barha
pugtalanýandyg yny alamatlan
dyrýar.
Halkara gatnaşyklar yň ge
r im in i g iň eltm äg e aý r at y n
ähm iý et ber ý än
hormatly
Prezidentimiziň beýik işleri
üstünliklere beslensin!
Berdinazar GÖKLEŇOW,
Aşgabat şäher döwlet notarial
edarasynyň döwlet notariusy.

Şadymuhammet ATAHANOW,
Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugynyň Daşoguz
welaýaty boýunça müdirliginiň
harby gullukçysy, maýor:
— Düný äd e yk r ar edilý än mill i
Liderimiziň durmuşa geçirýän daşar y sy
ýasat y açyklyk häsiýetine eýe. Ýurdumyzyň
baý tebig y serişdeleri, amatly maýa goý um
ýagdaý y dürli ugurlarda, şol sanda nebitgaz
toplumynda halkara hyzmatdaşlyg y işjeň
leşdirmek babat ynda-da şeýle.
Hazar deňzindäk i «Dostluk» ýatag ynyň
uglewodorod serişdelerini bilelikde gözle
mek, işläp geçmek we özleşdirmek hak ynda
Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaý
jan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyn
da şu ýylyň ýanwar ynda gol çek ilen özara
düşünişmek hak yndak y Ähtnama Hazar
sebitiniň energetika mümk inçiliklerini dur
muşa geçirmek üçin täze ädimlere badalga
boldy.
Şu günler Aşgabatda türkmen-azerbaýjan
iş topar ynyň nobatdak y mejlisi geçirilýär.
Onda öň gazanylan ylalaşyklar yň durmuşa
geçirilmegi baradak y meselelere garalýar.
Bu bolsa parahatç ylyg yň we ynanyşma
gyň döwrebap nusgasyny kemala getir
mekdir. Dünýäde para hatç ylyk we ynanyş
mak ýörelgesini dabaralandyrýan parasatly
Prezidentimziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt
bähbitli işleri rowaç bolsun!

eýerilip, täze nahallar oturdyl
dy.
Gahryman Arkadagymyzyň
alyp barýan ekologiýa syýa
sat y jemg yýetiň ösüşini tebig y
gurşaw yň ösüşi bilen sazlaşdyr
maga, ýaşaýşyň ekologiýa taýdan
arassa gurşaw yny döretmäge gönük
dirilendir. Bag nahallar yny oturtmak iş
lerine ýurdumyzyň ähli pudaklar ynda zähmet
çekýän raýatlar ymyzyň, şol sanda kiçi ýaşly
lardan başlap, ýaşuly nesillerimiziň hem öz
goşantlar yny goşmag y, il agzybirliginden, ýurt
parahatç ylyg yndan, döwlet berkararlyg yndan
nyşandyr. Şonuň üçin hem dünýä kartasynda
ýurdumyzyň ýaşyl zolak bilen belgilenip, al-as
mandan ilatly ýerlerimiziň we olar yň daş-töwe
rekleriniň, giň ýaýlalar ymyzyň al-ýaşyl öwsüp
görünmegi ekologiýa syýasat ymyzyň ajaý yp
miwesidir.
Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň ähli ulgamlar yna
döwrebap tehnologiýalar ornaşdyr ylyp, sanly
ulgama geçilmegi babatda birnäçe işler alnyp
bar ylýar. Şol sanda ekologiýa syýasat y babatda
hem bu meý ilnamanyň ýerine ýetirilmegi bel
lärliklidir. Bag nahallar yna ideg etmegiň, olar y
ýetişdirmegiň döwrebap usullar y ornaşdyr y
lyp, häzirk i zaman tehnologiýalar y bilen üpjün
edildi. Ýagny, suw y tygşytly ulanmak maksady
bilen, bag nahallar yna damjalaý yn usulda su
war yş ulgamy ornaşdyr yldy. Olar y hapa-haşal
otlardan arassalamak işleri döwrebap tehno
logiýalar bilen alnyp bar ylýar. Netijede, ajaý yp
ýaşyl gurşawa bürenýän türkmen toprag ymyz
janly tebigat ymyza has-da gözellik paýlaýar.
Şeýle asylly işleriň sakasynda dur ýan, halk y
myzy bagt yýar geljege alyp barýan Gahr yman
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri
rowaç bolsun!
Göwher HYDYROWA,
Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň
Kazyýetiň kararlarynyň kanunylygyna
gözegçilik müdirliginiň prokurory,
1-nji derejeli ýurist.

Dünýä ösüşlerden ösüşle
re göterilýär. Tehnologiýalar
ýyldyr ym çaltlyg ynda ösýär.
Şu nukdaýnazardan seretsek,
hormatly Prezidentimiziň Ka
rar yna laý yklykda, 2021-nji ýy
lyň 6-njy awgust ynda «Awaza»
milli syýahatçylyk zolag ynda
geçiriljek Merkezi Aziýa döw
letleriniň Baştutanlar ynyň kon
sultatiw duşuşyg y ýokar y ähmi
ýete eýe bolar.
Hoşniýetli daşar y syýasat y
myz esasynda bak y Bitaraplyg y
myza esaslanýan bu çäre bilen
ugurdaş geçirilýän beýlek i çäre

Uly ähmiýetli
duşuşyk
ler Gahr yman Arkadag ymyzyň
tagallasy bilen «Awaza» milli
syýahatçylyk zolag ynyň halkara
çäreleriň geçirilýän merkezleri
niň birine öwrülendiginiň no
batda k y subutnamasy bolar.
Merdan TÄÇMÄMMEDOW,
Daşoguz welaýatynyň
Gurbansoltan eje adyndaky
etrap kazyýetiniň kazysy.

Ýüpekden hem ýumşak ýol
Gündogar bilen Günba
tar y birleşdirýän gadymy
Beý ik Ýüpek ýolunyň iň hä
zirk i zaman nusgasy Türk
menistandan Hytaý Halk
Respublikasyna gaz alyp gid
ýän dünýäde iň uzyn gaz geçi
rijisidir. Bu ýol türkmen gazy
bilen doganlyk halklar yň kal
byny ýyladýar.
Şu ýylyň ýanwar aýynda
«Malaý» ýatag ynda täze kuw
watly gaz gysyjy desganyň
ulanmaga berilmegi türkmen
tebig y gazynyň Hytaý Halk
Respublikasyna uzak möh
letleý in esasda durnukly ibe

rilmegini üpjün etmekde mö
hüm ädim boldy.
Dünýäde ähmiýetli iş bitir
ýän, ynsanperwerlik ýörelge
sini dabaralandyrýan milli
Liderimiziň ja
ny sag, öm
ri
uzak, mertebesi hemişe belent
bolsun!
Şöhrat KLYÇEW,
Türkmenistanyň Baş
prokuraturasynyň Umumy
gözegçilik müdirliginiň
gurluşyk ulgamynda
kanunlaryň ýerine
ýetirilişine gözegçilik
bölüminiň uly prokurory,
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi.

PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY
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GARAŞSYZLYGYŇ RÖWŞEN MENZILLERI
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna
ÖSÜŞLERE BESLENÝÄN ULGAM

KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI :

milli demokratiýamyzy dabaralandyrýan kämil güýçler
Demokratiýanyň barha dabaralanýan döwründe ýurdu
myzda durmuşa geçirilýän ähli özgertmeleri, ýetilen belent
sepgitleri halkyň arasynda wagyz etmekde köpçülikleýin
habar beriş serişdelerine aýratyn orun degişlidir. Şunuň
bilen baglylykda, bu ulgamyň kämil hukuk binýadynyň
bolmagy möhüm şertleriň biri bolup durýar.
2012-nji ýylyň dek abr ynd a
«Köpç ü l ik leý in habar ber iş ser iş
deler i ha k ynd a» Türk men ist a
nyň Kanuny kabul edild i. Kanun
bu ulgam babatd a ýüz e çyk ý an
gat naş yk la r y düzg ün leşd irmek
bilen, köpç ü l ik leý in habar y ýyg
namag yň, taý ý arlamag yň we
ýaý r atmag yň tert ibin i belleý är.
Şeýle hem köpç ü l ik leý in haba
ry taý ý arlamag y we ýaý r atma
gy ama la aşyr ý an subýekt ler iň,
olar yň işin i düzg ünleşd ir ý än
edar a lar yň we žurna l ist ler iň hu
kuk lar y ny, borçlar y ny we jogap
kärç il ig in i kesg it leý är.
Kanunyň 1-nji maddasyna la
ýyklykda, köpçülikleý in habar
beriş serişdesi diýlip çap, audio,
audiow izua l we beýlek i habarlar
hem-de maglumatlar bolan köp
çülikleý in habarlar y döw ürleý in
ýaýratmag yň görnüşlerine (çap,
teleradioönüm ýaýradyş, internet
ulgamyndak y neşirlere we başga
lara) düşünilýär. Şonuň ýaly hem
köpçülikleý in habar beriş serişde
lerine ýaýratmag yň görnüşine, çy
kar ylýan nusgalar yň mukdar yna
ýa-da haýsydyr bir beýlek i çelgi
lere garamazdan, habar beriş gul
luklar ynyň, beýlek i şuňa meňzeş

habar beriş işini amala aşyrmaga
gönükdirilen guramalar yň yzygi
derli goýberlişleri degişlidir.
Bu kanunç ylyk, ilk inji nobatda,
Türkmenistanyň Konstitusiýasy
na esaslanýar. Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň 15-nji madda
syna laý yklykda, döwlet ylmy, teh
nik i we çeper döredijiligi, onuň
oňyn netijeleriniň ýaýradylmag y
ny höweslendirýär.
Mundan başga-da, köpçülikle
ýin habar beriş serişdeleri hak yn
da Türkmenistanyň kanunç ylyg y
köpçülikleý in habar beriş serişde
lerini döretmegiň, hereket etmegi
niň we ýaýratmag yň meselelerini
düzgünleşdirýän Kanundan we
Türkmenistanyň beýlek i kadalaş
dyr yjy hukuk namalar yndan yba
ratdyr.
Resminama Türkmenistanda
pik ir aňlatmakda köpçülikleý in
habar beriş serişdelerine erk inli
giň kepillendirilýändigi; kanunda
göz öňünde tutulan ýagdaýlardan
başga ýagdaýda hiç kimiň jemg y
ýetçilik bähbidi bolan habar y ga
dagan edip ýa-da köpçülikleý in
habar beriş serişdelerine ony ýaý
ratmaga päsgel berip bilmezligi,
şol sanda Kanunda göz öňünde tu

tulan halatlardan başga ýag
daýlarda köpçülikleý in habar
beriş serişdelerini döretmek,
olara eýelik etmek, peýdalan
mak we ygt yýar etmek, şeýle
hem maglumat-kommunikasi
ýa tehnologiýalar yna elýeter
lilik we olar y peýdalanmak
erk inliginiň çäklendirilme
ýändigi ýaly demokratik ýö
relgeleri özünde jemleýär.
M ä l i m b o lş y ý a l y,
horm at l y Prez id ent im iz iň
öňdengörüjilikli syýasat y ne
tijesinde köpçülikleý in habar
beriş serişdeleriniň işini ul
gamlaý yn esasda ösdürmäge
aýrat yn üns berilýär. Şunda
köpçülikleý in habar beriş se
rişdelerini döwlet tarapyndan
goldamak, olar yň erk in we
giňden ýaýradylmag yny üp
jün etmek, köp pik irliligini
we garaşsyzlyg yny kepil
lendirmek ýaly esasy mak
satlar bilen amala aşyr ylýar.
Köpçülikleý in habar be
riş serişdelerini döretmäge
bolan hukuklar bilen bir
hatarda, Kanunda olar y
döretmek üçin esaslar göz
öňünde tutulandyr. Ýag
ny, döwlet häk i
miýet eda

ralar y üçin — Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň ýa-da
beýlek i döwlet edarasynyň onuň
ygt yýarlylyg yna laý yklykda kabul
edilen çözgüdi; ýerine ýetiriji hä
kimiýetiň ýerli edaralar y we ýerli
öz-özüňi dolandy r yş edara
lar y üçin — Türkmenistanyň
kanunç ylyg yna laý yklykda
kabul edilen çözgüt; syýasy
partiýalar we jemg yýetçilik
birleşikleri üçin — tertipna
ma (düzgünnama) laý yklykda
kabul edilen çözgüt; Türk
menistanyň
kanunç ylyg yna
laý yklykda döredilen ýuridik

Türkmenmetbugat

şahslar üçin tertipnama (düzgün
nama) laý yklykda kabul edilen
çözgüt, şeýle hem köpçülige niýet
lenen köpçülikleý in habar y taý
ýarlamak we ýaýratmak boý unça
döwlete dahylsyz kärhanany (re
daksiýany) esaslandyr yjy ýa-da
şärikli esaslandyr yjylar hökmün
de çyk yş edýän raýatyň ýa-da ra
ýatlar birleşiginiň çözgüdi köpçü
likleý in habar beriş serişdelerini
döretmek üçin esas bolup biler.
Köpçülikleý in habar beriş se
rişdesiniň redaksiýasy redaksi
ýanyň öz Tertipnamasynyň esa
synda hereket edýär. Redaksiýa

öz işini hünär özbaşdaklyg y esa
synda amala aşyrýar. Redaksiýa
köpçülikleý in habar beriş serişde
sini esaslandyr yjy, neşir ediji, ýaý
radyjy, redaksiýanyň emläginiň
eýesi hökmünde çyk yş edip biler.
Esaslandyr yjy — munuň özi öz
adyndan köpçülikleý in habar be
riş serişdesini ýaýradýan ýuridik
ýa-da fizik i şahsdyr. Esaslandy
ryjy redaksiýanyň Tertipnamasy
ny tassyklaýar we (ýa-da) köpçü
likleý in habar beriş serişdesiniň

redaksiýasy (baş redaktor) bilen
şertnama baglaşýar.
Kanunyň 19-njy maddasyna
laý yklykda, esaslandyr yjynyň we
redaksiýanyň şu Kanunda göz
öňünde tutulan hukuklar y we
borçlar y köpçülikleý in habar be
riş serişdesiniň döwlet tarapyn
dan hasaba alnan pursadyndan,
redaksiýanyň Tertipnamasynda
göz öňünde tutulanlar bolsa —
onuň tassyklanan pursadyndan
ýüze çykýar. Redaksiýanyň Ter
tipnamasy — bu esaslandyr yjy
nyň, baş redaktor yň we redaksi
ýanyň gatnaşyklar yny, işgärleriň
ygt y ýarlyk lar yny düzgünleşdir
ýän resminamadyr.
Köpçülikleý in habar beriş se
rişdesiniň şärik li esaslandyr yjyla
rynyň arasyndak y şertnama bilen
olar yň özara hukuklar y, borçlar y,
jogapkärçiligi, şärikli esaslandy
ryjylar yň düzümini üýtgetmegiň
tertibi, şertleri we hukuk netijeleri,
olar yň arasyndak y jedelleri çöz
megiň amaly kesgitlenilýär. Aý
rat ynlykda her bir şärikli esaslan
dyr yjy ýa-da bilelikde ähli şärikli
esaslandyr yjylar redaksiýa bilen
şertnamada tarap bolup bilerler.
Esaslandyr yjy bilen redaksiýa
nyň (baş redaktor yň) arasyndak y
şertnama bilen olar yň arasyndak y
önümçilik, emläk we maliýe gat
naşyklar y, şol sanda redaksiýany
saklamak üçin serişdeleri bölüp
bermegiň we peýdalanmag yň,
girdejini paýlamag yň, gaznalar y
döretmegiň we zyýanyň öwezi

EŞRETLI DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Şu babatda aýdanymyzda, 2017-nji
ýylda gözel paýtagt ymyzda geçiri
len Ýapyk binalarda we söweş sun
gat y boý unça V Aziýa oýunlar ynyň
dürli yklymlardan gelen ýaş türgen
ler üçin halkara dostluk baýramyna
öwrülendigini, dünýä döwletleriniň
Türkmenistan bilen ýak yn gatna
şyk lar ynyň has-da rowaçlanmag y
na uly itergi bolandyg yny ýatlamak
bolar.
XXI asyr sportuň, sagdyn durmuş
ýörelgeleriniň asyr ydyr. Çünk i sport
adamzadyň sagdyn we eşretli, bagt
ly ýaşaýşynyň alt yn derwezesidir.
Onuň açar y bolsa biziň her birimi
ziň öz elimizde. Munuň şeýledigine
türkmen jemg yýetiniň ösüşiniň, öz
gerişiniň häzirk i zaman tapg yr ynda
hem has äşgär göz ýetirýäris.
Şu buýsançly pik irleri seriňde aý
lanyňda, Arkadag Prezidentimiziň
«Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyn
da ýaşlara edýän ündew-nesihatlar y
biygt yýar kalbyňa dolýar. Onda şeý
le diý ilýär: «Men Watana bolan be
ýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi,
hoşniýetliligi, dostlug y özlerine he
mişelik ýörelge edinen bagt yýar ýaş
lar ymyzyň berkarar döwletimiziň
syýasy, ykdysady, medeni we sport
durmuşyna işjeň gatnaşýandyklar y
ny, ýeňişli başlang yçlar yny doly gol
daýar yn, olara buýsanýar yn. Berka
rar döwletimiziň bagt yýarlyk döwri
kamil ýörelgeleri durmuşa ornaşdyr
mag yň, türkmen sportunyň abraý y
ny has-da belende götermegiň aja
ýyp eýýamydyr. Sport y söý üň! Sport
güýç-gaýrat yň, gözelligiň, saglyg yň
we hyjuwly ýaşamag yň gözbaşydyr!
Sporta söýgi durmuşa söýgüdir!».
Sagdyn we kämil ahlakly ne
sil her bir döwletiň ösüş depginini,
geljeginiň binýadynyň berkdigi
ni, halk yň ykbalynyň röwşendigini
tassyklaýar. Şu nurana taglymat yň
rowaçlanmag yny döwlet sy ýasat y
nyň ileri tutulýan ugurlar ynyň bi
rine öwren milli Liderimiziň sport
ulgamyny kämilleşdirmek ugrunda
öňe sürýän täze başlang yçlar y ýagt y
geljegimizi üpjün etmek bilen berk
baglanyşyklydyr. Biz munuň şeýle
digine ýurdumyzyň dürli künjekle
rinde hem-de gözel paýtagt ymyzda
gurlup, ulanylmaga berlen sport des
galar ynyň hem-de olar yň täze teh
nologiýalar, ekologiýa taýdan arassa

Gurban MYRADOW,
Türkmenistanyň Döwlet,
hukuk we demokratiýa
institutynyň ylmy işgäri.

KADALAR WE TALAPLAR

ARKADAGYMYZYŇ SPORT TAGLYMATY
Hormatly Prezidentimiziň dynç
alyş günlerinde sportuň dürli gör
nüşleri bilen meşgullanmag y ýaş
nesliň sagdyn durmuş ýörelgeleri
ne eýermeklerinde nusgalyk görelde
bolýar.
Arkadag Prezidentimiziň öňden
görüjilik bilen sport y ösdürmekde
geçirýän toplumlaý yn işleri ber
karar ýurdumyzyň şan-şöhrat yny
has-da belende göterýär, halk ymy
zyň bagt yň gujag ynda, bagt yýarly
gyň goýnunda eşretiň hözirini görüp
ýaşamag yna giň şertleri döredýär.
Mukaddes Watanymyza, bagt yýar
ýaşaýşa bolan buýsanjymyzy has-da
artdyr yp, göw ünlerimizi ak ýollara
ganatlandyrýar, bizi zähmet üstün
liklerine ruhlandyrýar. Çünk i ýur
dumyzda sagdyn durmuş ýörelge
lerine eýerilmegi gönüden-göni ata
Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar yň
berk bedenli, bilimli-terbiýeli, edep
li, ýokar y ahlakly merdana nesiller
bolup ýetişmegi bilen berk baglydyr.
Hormatly Prezidentimiz çuňňur
pähim-parasada eýlenen «Sport dost
luga, saglyga we gözellige tarap ýol
dur» atly eseriniň «Sport — terbiýe»
atly bölüminde saglyg yň ynsan üçin
dünýäniň ähli baýlyg yndan zyýat
dyg yny nygtaýar. Munuň üçin bolsa
bedeniň kadaly hereketde bolma
gynyň zerurdyg yny, häzirk i zaman
lukmançylyk ylmynda käbir näsag
lyklar y bejermekde sportuň hyzma
tynyň uludyg yny tekrarlap, şeýle
belleýär: «...Saglyk bedeniň ýaraşy
gydyr. Çünk i her bir baýlyg yň bahasy
janyň saglyg ynda duý ulýar, yhlasyň
rehneti görülýär. Bedeniň kadaly he
reketi saglyk üçin örän wajypdyr».
Gahr yman Arkadag ymyzyň ündeý
şi ýaly: «Sport gözellikdir, terbiýe
dir, sagdynlykdyr». Häzirk i zaman
lukmançylyk ylmynda sport türgen
leşiklerini geçmegiň bedeniň işjeň
hereketiniň adat y ýagdaýda işleme
ýän öýjükleri çuslandyrýandyg y, gan
aýlanyşy kadalaşdyr yp, ýürek-da
mar ulgamyny we synaň ähli beden
agzalar yny sazlaşykly işledýändigi,
netijede bedeniň gurbat ynyň, güýçgaýrat ynyň artýandyg y, saglyg yň tap
lanýandyg y ykrar edilen hak ykatdyr.
Sport bilen meşgul bolmak zäh
metsöýerligi artdyrýar, ýeňşe ynamy,
ýaşaýşa söýgini joşdurýar, adamla
ryň arasyndak y dostlug y berk idýär.

ni dolmag yň tertibi bellenilýär.
Şeýle hem redaksiýanyň işgärleri
niň göwnejaý önümçilik we sosi
al-durmuş şertlerini üpjün etmek
boý unça esaslandyr yjynyň borç
namalar y kesgitlenilýär.
2018-nji ýylyň ýanwar ynda
Türkmenistanda telew ideniýäniň
we radionyň işlemeginiň hukuk,
guramaç ylyk, ykdysady we dur
muş esaslar yny kesgitleýän, Türk
menistanyň çäginde telew ideniýe
we radiogepleşikler babatda ýüze
çykýan gatnaşyk lar y düzgünleş
dirýän «Telew ideniýe we radio
gepleşikler hak ynda» Türkme
nistanyň Kanuny kabul edildi.
Munuň özi Garaşsyzlyk ýyllar y
içinde hormatly Prezidentimiziň
öňdengörüjilikli syýasat y netije
sinde ýurdumyzyň köpçülikleý in
habar beriş serişdeleri ulgamynyň
barha kämilleşýändiginiň, onuň
döwrebap hukuk binýadynyň dö
redilýändiginiň aýdyň subutna
masydyr.
Bular yň ählisi berkarar döw
letimiziň ähli babatlarda gu
wandyr yjy ösüşlerini, ýetýän
belent sepgitlerini, Gahr yman
Ark ad ag y myz yň öňe sür ý än
umum ad amz at bähb it l i beý ik
başlang yçlar yny we amala aşyr
ýan beý ik işlerini wag yz etmekde,
dünýä ýaýmakda, raýatlar yň mag
lumat üpjünçiligini ýokarlandyr
makda örän ähmiýetlidir.

we kämil sport enjamlar y bilen üp
jün edilendiginiň mysalynda magat
göz ýetirýäris. Bu barada Arkadag
Prezidentimiz «Ak şäherim Aşgabat»
atly kitabynyň «Sportuň, sagdynly
gyň we ruhubelentligiň şäheri» atly
bölüminde şeýle belleýär: «Biz tar yh
üçin gysga döwrüň içinde ýurdu
myzda halkara sport çärelerini ýo
kar y derejede geçirmäge mümk inçi
lik berýän hem-de dünýä ölçeglerine
kybap gelýän döwrebap sport top
lumlar yny we desgalar yny, şol sanda
2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk bi
nalarda we söweş sungat y boý unça
V Aziýa oýunlar ynyň geçirilen ýe
ri bolan, sebitde deňi-taý y bolma
dyk Olimpiýa şäherçesini gurduk.
Munuň özi Türkmenistanyň ýo
kar y derejeli sport y we bu ugurda
halkara hyzmatdaşlyg yny ösdür
mäge aýrat yn ähmiýet berýändi
giniň aýdyň mysalydyr». Şu ýerde
hormatly Prezidentimiziň beý ik ta
gallalar y, ýadawsyz zähmeti, tü
kenmez sahawat y bilen Olimpiýa
şäherçesindäk i sport desgalar ynyň
hem-de köpçülikleý in sport hereket
leriniň birnäçesiniň Ginnesiň Bütin
dünýä rekordlar kitabyna girizilme
giniň Watanymyzyň şanly tar yhyny
alt yn sahypalar bilen bezändigini
bellemegimiz gerek.
Mälim bolşy ýaly, 2017-nji ýylda
Aşgabadyň Olimpiýa stadionynyň
esasy bezegi bolan ahalteke bedewi
niň çeper keşbi atyň dünýädäk i iň uly
nyşany hökmünde bu abraýly kitaba
girizildi. 2016-njy ýylda Olimpiýa
şäherçesiniň Sportuň suw görnüşleri
merkeziniň halkara ölçegleriniň ýo
kar y talaplar yna laý yk gelýän, eko
logiýa taýdan arassa serişdelerden
taý ýarlanan, häzirk i zaman tehno
logiýalar ynyň esasynda bina edilen
dünýäde iň uly üsti ýapyk görnüşli
suwda ýüzülýän how uz hökmünde
Ginnesiň Bütindünýä rekordlar ki
tabyna girizilendigi baradak y hoş
habar hem il-günümizi begendirdi.
2019-njy ýylda Olimpiýa şäherçesin
de 2019 welosipedçiniň gatnaşma
gynda geçirilen «Iň dowamly bir ny
zamly welosipedli ýörişiň» Ginnesiň
Bütindünýä rekordlar kitabyna giri
zilmegi türkmen sportunyň ösüşine
alt yn harplar bilen ýazyldy hem-de
jemg yýetimiziň ösüşinde sportuň
many-mazmunyny, ähmiýetini has

belent derejelere göterdi. Türkme
nistanyň başlang yjy bilen 2018-nji
ýylyň 12-nji aprelinde Birleşen Mil
letler Guramasy her ýylyň 3-nji
iýunyny — Bütindünýä welosiped
güni diý ip yglan etmek baradak y
tar yhy Rezolý usiýasyny kabul etdi.
2018-nji ýylda paýtagt ymyzda geçi
rilen Agyr atletika boý unça dünýä
çempionat ynda Ý.Jumabaýewanyň
alt yn medallar yň ikisine eýe bolan
dyg yny hem-de dünýäniň çempiony
diýen belent ada mynasyp bolandy
gyny ýatlamak diýseň ýak ymlydyr.
Gahr yman Arkadag ymyzyň taý
syz tagallalary bilen üstünlikli amala
aşyr ylýan bu toplumlaý yn işleriň
ählisi baş maksada — Türkmenista
ny dünýäniň sport merkezine öwür
mäge gönükdirilendir. Ýurdumyzda
halkara sport çäreleriniň dürli gör
nüşleriniň ençemesiniň yzygider
li geçirilmeginiň ýola goý ulmag y,
olar yň dünýä ülňülerine laý yklyk
da, ýokar y guramaçylyk derejesin
de geçirilmegi bu beý ik maksadyň
üstünlikli amala aşýandyg ynyň aý
dyň subutnamasydyr. Ýaşlar y my
zyň sportuň dürli ugurlar y boý un
ça üznüksiz meşgullanmaga örän
uly gyzyklanma bildirýändikleri,
sebit we halkara ýar yşlar ynda uly
üstünlikleri gazanmag y başarýan
dyklar y ýurdumyzda sportuň giň
gerimde ösdürilýändiginiň, häzirk i
jemg yýetimizde sagdyn durmuş ýö
relgeleriniň ornunyň barha ýokar
lanýandyg ynyň aýdyň nyşanydyr.
Ýaşlar ymyzyň halkara ýar yşlar ynda
gazanýan üstünlikleri bak y Bitarap
döwletimiziň halkara sport abra
ýyny artdyrýar, bagt yýar halk ymy
zy belent maksatlara ruhlandyrýar.
Şeýle bagt yýar durmuşda ýaşama
ga, sagdyn durmuş ýörelgelerini da
baralandyr yp, döredijilikli zähmet
çekmäge, geljekk i nesillerimizi be
ýik işlere höweslendirmäge döredip
berýän giň mümk inçilikleri üçin
hormatly Belent Serkerdebaşymyza
alk yşlar ymyz çäksizdir.
Bibi ARTYKOWA,
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk
ministrliginiň işgäri.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Her bir raýat yň saglyg yny goramak we onuň mynas yp
durmuşda uzak ýaşamag yny üpjün etmek biziň baş aladamyz bolmalydyr.

Bagta
barýan
ýollarda
Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenis
tan — parahatçylyg yň we ynanyşmag yň
Watany» ýylynyň 22-nji iýulynda Ruhy
ýet köşgünde Aşgabatda guruljak dürli
maksatly täze binalar yň we desgalar yň
taslamalar y bilen tanyşlyg ynyň barşyn
da Aşgabat şäheriniň çäginde bar bolan
we döwrebaplaşdyr ylmag y teklip edilýän
köprüleriň şek il taslamalar yny gözden
geçirmegi hem ulag diplomatiýasynyň
ilerlemegi, ýol-ulag infrastrukturasynyň
kämilleşmegi babatda yzygiderli durmuşa
geçirýän işleriniň nobatdak y beýanydyr.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ýur
dumyzyň baş şäherini ösdürmek boý unça
öňe sürülýän täzeçil şähergurluşyk maksatnama
synda durmuş üpjünçiligi bilen bir hatarda, şäheriň
ýol-ulag düzümine degişli desgalar yň gurulmag y
we ozal bar bolanlar ynyň durkunyň täzelenilmegi
ýaly ugurlar möhüm wezipeleriň biridir.
Logistikanyň ähli düzümleriniň giň mümk inçi
liklerine eýe bolan Türkmenistan ulaglar ulgamy
nyň yzygiderli ösdürilmegine milli ykdysadyýetiň
strategik ugurlar ynyň biri hökmünde garaýar. Bu
ugurda dünýäniň ulaglar we aragatnaşyk infrast
rukturasyna doly goşulmak Türkmenistanyň hal
kara hyzmatdaşlyg ynyň ileri tutulýan ugurlar ynyň
hatar ynda durýar. «Bitarap Türkmenistanyň da
şar y syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin
Konsepsiýasynda» ulaglar geçelgelerini döretmek
boý unça ýurdumyzyň başlang yçlar yny işjeň dur
muşa geçirmek, Merkezi Aziýany sebit ähmiýetli iri
üstaşyr geçiriş çatr yg yna öwürmek üçin ähli işleri
amala aşyrmak esasy wezipeleriň hatar ynda kesgit
lenilýändigi hem aýrat yn bellenilmäge mynasyp
dyr. Häzirk i wagtda işleri üstünlikli alnyp bar ylýan
Aşgabat — Türkmenabat ýokar y tizlikli awtoulag
ýolunyň gurluşyg y hem munuň aýdyň mysalydyr.
Milli Liderimiziň taýsyz tagallalar y netijesinde
gurlup, ulanmaga berilýän häzirk i zaman ýollar yn
da ýol hereketiniň howpsuzlyg yny üpjün etmek, ýol
hadysalar ynyň öňüni almak esasy wezipeleriň biri
bolup durýar.
Türkmenistanyň Ýol hereketiniň kadalar ynda

bellenilişi ýaly, sürüji ulag yny kadalar yň talaplar yny
berjaý etmäge mümk inçilik berýän hem-de belleni
len çäklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen sürme
lidir. Sürüjiler:
— ilatly ýerlerde ulaglar y 60 km/sagatdan ýokar y
bolmadyk tizlik bilen dolandyrmaga;
— ilatly ýerleriň daşynda ýeňil awtou
laglar y hem-de rugsat edilen aňrybaş agra
my 3,5 tonnadan köp bolmadyk awtoulaglar y
90 km/sagatdan ýokar y bolmadyk tizlik bilen do
landyrmaga;
— awtobuslar y we kiçi awtobuslar y, uly ýük aw
toulaglar yny ilatly ýerleriň daşynda 70 km/sagatdan
ýokar y bolmadyk tizlik bilen dolandyrmaga;
— nowasynda adam gatnadýan ýük awtoulagla
ryna 60 km/sagatdan ýokar y bolmadyk tizlik bilen
dolandyrmaga borçludyrlar.
Biziň her birimiz ýol hereketiniň kadalar ynda,
bellenen çäklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen
aw toulag y dolandyr yp, birek-birege sylag-hormat
ly bolsak, özümiziň we beýlek i herekete gatnaşyjy
lar yň jan saglyg yny aýadyg ymyz bolar. Çünk i ýol
hereketiniň howpsuzlyg y ömrümiziň rahatlyg ydyr.
Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk döwründe bag
ta barýan ýollarda görjegiňiz gowluk bolsun, eziz
watandaşlar!
Gurbanmyrat KAKAJIKOW,
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň müdiri,
polisiýanyň maýory.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek işlere ýol açýar

2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, anna.

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

— sagdyn durmuş ýörelgelerine eýeriň: gow y ukyňyzy alyň, dogr y we kadaly iýmitleniň,
gün tertibiňizi dogr y düzüň hem-de bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyň;
— arassaçylyk düzgünlerini berk we doly berjaý ediň;
— şahsy gigiýenany berjaý ediň;
— elleriňizi ýygy-ýygydan akar suwuň aşagynda gow y sabynlap ýuwuň;
— öý we iş otaglar yny ýelejiredip duruň, penjireleri açyp, howasyny çalşyň;
— otaglarda zy ýansyzlandyr yş serişdeleri bilen çygly arassaçylyk işlerini yzygiderli ama
la aşyr yň;
— otaglarda üzärlik tütediň;
— burun boşlugyna oksolin melhemini çalyň;
— eger size kesel ýokuşan bolsa, haýal etmän, maşgala lukmanyňyza ýüz tutuň we onuň
bellän bejergisini gyşarnyksyz kabul ediň;
— lukman bilen maslahatlaşman, özbaşdak derman serişdelerini, esasan-da, antibakte
rial serişdelerini kabul etmäň;
— köpçülik ýerlerine barmakdan saklanyň;
— üsgüreniňizde we asgyranyňyzda agzyňyzy we burnuňyzy elýaglyk bilen ýapyň. Ula
nylan elýaglyklar y ýuwup gaýnadyň we ütükläň;
— siziň maşgala agzalar yňyzdan biri ýiti respirator keseli bilen kesellän bolsa, onda ony
mümkinçilik bolan ýagdaý ynda aýratyn otagda ýerleşdiriň. Näsagyň bolýan otagyny aramaram şemalladyp duruň, zy ýansyzlandyr yş serişdeleri bilen çygly arassaçylyk işlerini geçi
riň. Näsagyň aýratyn gap-çanagynyň bolmagyny, olar yň gow y ýuwulmagyny we gaýnag
suw bilen çaýkalmagyny berjaý ediň;
— näsaga seredeniňizde, agzyňyzy we burnuňyzy dört, alty gatly hasa örtük bilen ýa
pyň. Hasany günüň dowamynda çalşyp ýuwuň we ütükläň;
— ýiti respirator keseli ýokuşan bolsa, günüň dowamynda limonly çaý, bally ýyly süýt,
mineral suw, Türkmenistanda ösýän dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýla
ryny kabul ediň.

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.

Milli lybaslar, ajaý yp nag yşlar, sün
nälenip çek ilen keşdeler näçe gezek
synlasaň, şonça-da seni haýrana goýjak
täsinlige eýe. Sebäbi keşdelere zenanla
ryň ýürek mähri, on barmag yň gudrat y
siňen. Keşde çekmek örän inçe iş bolup,
ol örän erjelligi, yhlaslylyg y talap edýär.
Bu hünär zenanlara asyllylyg y, usullyly
gy, sabyr-kanagatlylyg y, tertipliligi, aras
saç yllyg y, umuman, zenan maşgala ge
rek bolan ähli ýagşy häsiýetleri özünde
jemleýär. Ýagny, keşde çekýän maş
gala mydama aşak bak yp işleýän
dir. Bar ünsüni keşdä berip oturandyr.
Sebäbi, örän usully bolmasaň, keşdäň
ýerbe-ýer düşmez. Sabyrly, kanagat
ly bolup, arman, irmän işlemeseň, tik ip
oturan tahýaňy, ýakaňy, çabydyňy, kür
täňi... ahyr yna çenli keşdeläp gutar yp
bilmersiň. Tertipli bolmasaň, ýüpekleriň
elbukjada ýa-da ýaglykda saklanylmasa,
olar ýüňe öwrüliberer. Iň esasy zat hem
arassaç ylyk düzgünleri doly berjaý edil
mese, keşdäniň ýüzi kirjigip, onuň görk i
gaçar. Umuman, bu iş zenanlara zähmet
terbiýesini hem berýär.
Keşde çekmek eli çeperi derrew saý
laýar. Ol ählitaraplaý yn sünnäsi ýetiril
mese, owadan bolmaýar. Hak yk y bol
malysy ýaly, talabalaý yk bolsa welin,
keşde köp wagtlap durkuny hem-de gör
küni ýitirmeýär. Biz munuň şeýledigine
hormatly Prezidentimiziň mähriban kä
besi Ogulabat ejäniň 50 ýyl mundan ozal
kürtä salan keşdesini synlanymyzda hasda aýdyň göz ýetirerdik. Sünnälenip çe
kilen bu nepis keşde türkmen gelin-gyz
lar yna nusgalykdyr. Bu owadan keşdeler
zenanlar yň milli lybaslar ynyň ählisine
salynýar. Gyz başynyň jygasy bolan gül
tahýa hem sap keşdede ýerine ýetirilýär.
Gülleriň hoşboý ysy ynsan göwnüni
göterýär. Gülleriň gözelligi oňa gözi dü
şen ynsanlar yň ýüreginde ajaý yp duý
gular y oýarýar. Owadan güllere höwes
bilen seredýärler, müşk i-anbar ysyndan
lezzet alýarlar. Başy gültahýaly gyzlar
hem şeýle güllere meňzedilýär. Milli
mirasymyzyň arasynda gelin-gyzlar yň
lybaslar y örän owadanlyg y bilen özüne
çekýär. Goşa örüm saçly, başy gültahýaly
gyzlar göze has-da gözel görünýär. Sere
denleriň mähirli nazar y olarda esli wagt
eglenýär. Zenanlar yň iň gadymy sunga
ty bolan keşdede sünnälenip doldur ylan
gültahýa gyzlara gyzlyk dünýäsinden ge

linlik dünýäsine çenli görk berýär, olar y
edaly görkezýär.
Türkmen gyzlar ynyň başgaby bolan
gültahýa dürli reňkli ýüpekler ulanylýar.
Tahýa bezeg berýän gyzylly gupbany oňa
berk idip, toýa geýenlerinde, olar yň görk i
goşalanýar. Ýöne gyzlar durmuşa çyk yp,
gelin bolansoňlar, özleriniň gyz wagt yn
dak y geýen milli eşikleri bolan ýakasy
keşdelenen köýneklerini, begres donla
ryny, ajaý yp nag yşlanan çabytlar yny,
sünnälenip örülen jorap

biraz kiçeldilip, dörtburç görnüşe getiri
lip salynýar. Ol Aý şek illi gyýaklar bilen
utgaşyp, owadan nagşy emele getirýär.
Dörtburçlug yň içinde biri-birine bakdy
rylyp, dürli ýüpeklerden endigan işilip
edilen nag yşlar tahýanyň etegini emele
getirýär. Tahýanyň iň soňk y nagşy «teg
bentdir». Ol «bent» diýmegi aňladyp,
daşdan gelýän bela-beterlerden, ýagny
ýeldir ýag yş-ýagmyrdan gorasyn di
ýen ynanç bilen salnypdyr. Depe
sidir etegine salynýan alaja gyýak

GYZ BAŞYNYŇ JYGASY

Asyrlardan-asyrlara ýol salan,
Akabasy çeşme deýin arassa.
Bu sungata neneň başyň egmejek,
Ýürekleri pagyş-para eretse?!
lar yny geýseler-de, gültahýasy hem-de
gyzylly gupbasy bilen ömürlik hoşlaşýar
lar. Olar uly buýsanç bilen başyna geýen
tahýasyny baldyzyna sowgat berýär. Ba
ran ýeriniň gyzlar yna tahýa tik ilişini öw
redip, gültahýanyň nesilme-nesil dowam
etmegine öz goşantlar yny goşýarlar.
Gyz tahýasynyň biçilip-tik ilişi oglan
lar yň akgaýma tahýasyndan tapaw utlan
ýar. Enelerimizden gyzlara nusga bolup
gelýän el keşdelerimiziň hersiniň özüne
gelişýän lybaslary bar. Zenanlaryň sun
gat eseri derejesine ýetiren keşdeleriniň
içinden gültahýa gelişjek nusgany saýlap
alypdyrlar-da, keşdede sünnäläp salyp
dyrlar. Keşdeler tegelekleý in bir setire
ýerleşdirilip, depe doldur ylýar welin,
açylyp duran gülüň şek iline meňzeýär.
Tahýanyň tegeleginiň ululyg y güneba
kara çalymdaş bolany üçin oňa «Güne
bakar gülli» tahýa-da diý ilýär.
Tahýanyň etegine pişme şek illi nagyş

bolsa, gyzy gözden-dilden gorasyn diýen
ynanç bilen keşdelenipdir. Gültahýanyň
depesine hem-de etegine salynýan nag yş
lar yň hemmesi zenanlar yň köýnekleriniň
ýakasyna, kürtelere, çabytdyr donlara ge
regiçe bezeg berýär. El keşdesiniň ýylma
nak düşmegi üçin iňňäniň inçe bolmag y,
ýüpegiň endigan işilmegi, süýem barma
ga laý yklanyp tik ilen ykjam ýübsäniň
bolmag y hökmanydyr. Ýübse iňňäniň sü
ýem barmag y ýaralamadan goraýar. Şeýle
hem ýüpegiň tüýjermeginiň öňüni alýar.
Eger demir oýmak bilen keşde çek ilse,
onda iňňe demir oýmaga sürtülip, ýüpegi
tüýjerdýär. Tüýjeren ýüpek keşdäniň ýyl
manak düşmegine ýaramaz täsir edýär.
Tahýanyň keşde işi gutarandan soň,
depe bilen etek birikdirilýär. Etegiň üs
tünde depe goýlup, kök atylýar-da, berk
sapak bilen ýyg y sanjylyp çat ylýar. Çat y
lan ýeri bildirmez ýaly, onuň üsti pugta
lyp ýapylýar. Pugtama tahýanyň owadan

DURMUŞ DERÝASYNYŇ BOÝUNDA
beräýeli diýdik. Ýak yn dostlar ymy, işdeşlerimi,
gar yndaşdyr goňşy-golamlar ymy çag yrdym. Sa
daka üçin iň gow y zatlar yň orta goý ulýandyg y
öz-özünden düşnükli zat. Saçag y birkemsiz be
zetdim. Gelenlerem hoşal bolan bolsa gerek, gö
wün küýsärlik zatlar y asla gysylmadym, gysgan
madym. Törde oturan atam geleni-gideni nazar y
bilen garşylap otyrdy. Märeke sowlansoň, atamyň
pik irini bilesim geldi. Agt yg ynyň haý yrly bir iş
edýändigi ony hem begendirjekdigine doly ynan
ýardym. Bu hemme ata-enäniň arzuw y ahyr, nes
li-dowamat y il-güne ýarap, ýagşy işe göw ünjeň
ýapyşýanlyg y. Atam uzak wagtlap sesini çykar

Boýun alýaryn...

üýtgese, onuň özem üýtgemek bilen bolýar. Birin
jisi, adamyň ýeri üýtgese, ýagdaý y hem üýtgeýär.
Ikinjisi, adamyň asyl ady üýtgese, onuň ýagdaý y
hem, abraý y hem üýtgeýär. Ol has gow ulyga-da
eltip bilýär, tersine-de ýazyp bilýär». Täze doglan
bäbege at dak ylanda: «Adyna mynasyp bolsun!»
diý ip, alk yş-dileg edýändirler. Biz, ilk i bilen, özü
mize dak ylan atlara mynasyp bolmaly. Biz özü
mize ynanylan zatlara ygrarly, yhlasly bolmaly.
Ondan soňra il alk yşyna eýe bolmaga çalyşmaly.
Ýatlanlar ynda, ýagşylyk bilen ýatlasalar, ine, ha
kyk y döwletlilik şol. Ýöne, «Ýa pirim — nebsim!»
diý ip, ýat yp-turýarkaň, nebsiň yzynda ygyp ýören
akyl bilen bu zatlara düşünmek küje?!
Işler gow y ýöräp duransoň, bir gezek jan sagly
gy üçin sadaka bermegi ýüregime düwdüm. Keý
wanymyň hem öň bir ýola Hudaý ýoluna aýdylan
janlysy bardy. Ählisini jemläp, ulurakdan sadaka

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETI
Gazet 1997-nji ýylyň 4-nji iýulyndan
bäri neşir edilýär.
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MILLI TERBIÝE MEKDEBI

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

(Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanlarynda).
Soň-soňlar bir pik ir halys serimi eýeledi: gow y
işlemek üçin gow y dynç almak gerek. Demiňi
zi dürsemeseňiz, özüňize gelip bilmersiňiz. Luk
manlar aýdýar: «Arasynda dynç almasaňyz, ar
gynlyk derdine uçrarsyňyz. Süňňüňden çykmadyk
üznüksiz ýadawlyk ahyr y bitap-bihal eder. Hemişe
ylgap ýörseňiz, ahyr y surnug yp galarsyňyz, ýyk y
larsyňyz we gar yňyza galmaga mejalyňyz galmaz».
Bu sözleri özümçe çözdüm. Şol günlerden soňra
özümi alyp barşym, häsiýetim mese-mälim özger
di. Öň bir ýaşuludan eşidipdim, adamyň iki zady
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man oturdy. Soňra uludan demini aldy-da: «Og
lum, nahar y doýýançaň iýseň halaldyr. Doýanyň
dan soň iýmek halanylmaýar» diýdi. «Ata, elbetde
şeýle, her kimem doýýança iýýär. Esasanam, sa
daka ýerlerinde. «Doklug yňy doýan ýeriňde siň
dirme» diýlişi ýaly, her kim duz-tagam dadyp, el
galdyr yp, turmak bilen bolýar» — diýdim. «Ol
şeýle bolmaly oglum, ýöne sadaka ýeter-ýetmeze,
mätäç birine berilse, has ýerine düşýär. Başyňdan
aýdan janlynyň bazar bahasyny şoňa mätäç birine
elin gowşur yp gaýdan bolsaň, has ýerine düşerdi.
Beýdip sadaka bermek göz-gülbanlyk bolmasada, göz üçin bir zat ýaly, göz üçin edilen işde bolsa
bereket bolmaýar» diýdi. Men düşündirmäge ça
lyşdym, özümi aklamaga synanyşdym, ýöne wyž
danyň tirpildisini duý up bilýän köp gören gojany
ynandyr yp bilmedim.
Men bu ýagdaý y, ol dostlar ymy öz yhlasym,

durmag yna oňyn täsirini ýetirýär. Tah
ýanyň etegini jäheklemegem ony gelşigi
ne getirýär. Tahýa başda ykjam hem-de
owadan durar ýaly, aldymgaç kak ylýar.
Aldymgajy jähegiň aşag yna ýörmelýär.
Şeýlelikde, tahýa taýýar bolýar. «Adam
eli gyzyl gül» diýleni. Zenanlar yň ze
hininden döreýän gültahýanyň ýüpek
leriniň reňk i sazlaşdyr ylyp, nag yşlar y
utgaşdyr ylyp salnanda, ol metjitleriň
owadan gümmezini ýatladýar. Gültah
ýanyň gülkeşdeli keşbi Aýyň, Günüň,
Asmanyň, Zeminiň bak ylyg yny, älemjahanda ýaşaýşyň dowam edýändigi
ni aňladýar.
Tahýalar häli-şindi ýuw ulmaýar.
Şonuň üçin gyzlar täze tahýalar ynyň
içine ýuka matadan içlik tutupdyrlar.
Ony biraz geýenlerinden soň, içligi sö
küp çalşypdyrlar. Tahýanyň nagşyna
siňen tozany bir gat öllenen hasanyň üs
tünden bir gat gur y hasa goý up, ütükläp
aýr ypdyrlar. Şeýle edilende, çygly hasa
tahýanyň tozanyny özüne çekýär. Şeý
dip, gyzlar gültahýalar yny arassa sak
lapdyrlar.
Irk i döw ürlerde enelerimiz sazag yň
külüni gaýnadyp, ony biraz sowaýança
goý updyrlar-da, ýüzüniň suw una tah
ýadyr beýlek i nag yşly milli lybaslar yny
ýuw updyrlar. Ol suw aşgar ýaly bolup,
tahýany arassalap, kümüş ýaly edipdir.
Egin-eşiklerini sünnäläp tik işleri ýaly,
ony arassa saklap, asyl nusgasyny ýoý
man, gitdigiçe kämilleşdirip, biziň şu
günlerimize ýetiripdirler.
Häzirk i bagt yýarlyk döwrümizde
gyzlar yň öz milli lybasy bolan gültah
ýasyny uly buýsanç bilen geýmäge we
ony isledigiçe sünnäläp tikmäge äh
li mümk inçilikler döredilendir. Sebäbi
Gahr yman Arkadag ymyz zenanlar ymy
zyň el hünärine aýrat yn sarpa goýýar. Bu
sungat yň nesilden-nesle geçmegi, kämil
leşdirilip, döwrebap ösdürilmegi üçin
ähli amatlyklar döredilýär. Hormatly
Prezidentimiziň tagallasy bilen paýtag
tymyzda we ýurdumyzyň welaýatlar yn
da hususy eýeçilikde milli lybaslar y tik
ýän kärhanalar açylyp, olarda zähmet
çekýän zenanlar mähriban käbelerimi
ziň kesbi-kärini ussatlyk bilen dowam
etdirýärler. «El hünäri il gezer» diýlişi
ýaly, biz hem gelin-gyzlara tahýa tik ip,
bu gözelligi dünýä ýaýmakda eli çeperlik
arzuw edýäris.
Käkilik GARAJAÝEWA,
«Adalat».

ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY
başarnyg ym we iş başarjaňlyg ym, abraý ym bilen
gazandym diýýärdim. Özüme ynamym pugta
dy. Eşidensiňiz, Karun hem ilk ibaşda bir pukara
ýigit ekeni. Ol Musanyň ýanyna bar yp: «Sen di
li dogaly ynsan, maňa ýagşy dileg-doga edip ber,
baýlyg ym köpelsin. Eger-de elimde ýeterlik malmülküm bolsa, men il-güne-de haý yr-sahawat
etjek. Ajy doý urjak, mätäje eçiljek, ýetime hossar
çykjak, ýeňsize don ýapjak. Minnet etmän ber
jek» diý ipdir. Soňra Musanyň dileg-dogasy bilen
Karunyň rysgaly oýanyp başlaýar. Önümçilikde
gipsi ilk i oýlap tapanam ösümlikleri biri-birine
sapyp, täze görnüşli ösümlikleri tapanam... pulu
ňy köpeltmegiň usullar yny ýola goýanam Karun
ekeni. Ýöne, Karun beren» sözüniň birinem ýeri
ne ýetirmändir. Musa onuň ýanyna bar yp: «Hany
sen jomartlyk hakda agzyňda aş gat yklapdyň. Söz
beripdiň. Menem Biribardan diledim, «Karuna
mal-mülk eçil, ol ýagşy amallar y söz berýär» di
ýip. Sende bolsa hiç amal ýok... Ne sadaka, ne sa
hawat, ne zekat... Seresap bol, zekat y çykar ylma
ýan mal-mülküň berekedi azalýandyr. Soňra sen
onça mal-mülküň zerre haýr yny görüp bilmersiň»
diý ipdir. Karun muňa ör-gökden gelipdir: «Hany,
görkez, Hudaý maňa nämäni beripdir? Bu zatla
ryň ählisini men öz ylymym bilen, akylymy işle
dip gazandym. Ählisi özümiň der döküp elde eden
zatlar ym. Hudaý beren bolsa, menem ile bererdim,
ýöne bular diňe maňa degişli, meniň öz mülküm»
diý ip, kejine tutup otur ypdyr. Soňunam bilýän
siňiz. Boý una çenli ýere girende-de, jany agzyna
gelende-de mülküni, malyny gaýg y eden birisi ol...
Biz, ynsanlar şeýle bir nebsew ür, käbir zatlar ba
batda janly-jandarlarça-da bolup bilemzok. Guş
lar hiç wagt ertirk i rysg yny gaýg y edenok, emma
ajyndan heläk bolanok. Biribar: «Eý, bendelerim,
ertiriň rysgalyny şu gün almaga howlukmaň, me
nem sizden ertiriň ybadat yny şu gün talap edemok
ahyr y» diý ipdir. «Her günüň rysgaly şol günüň özi
bilen bile gelýär» diý ilýär. Belk i, bizi has köp ýal
ňyşdyrýan zat ertirk i günüň aladasyna geregin
den art yk berlip, bu güni unudýanlyg ymyzdadyr.
Belk i-de, güýjümiz, gaýrat ymyz, «mümk inçili
gimiz...» barka, ogul-öwlat, agt yk-çowluk... ýedi
arkamyza ýetjek baýlyg y üýşürmek isleýänligi
mizdedir... Olar yňam öz nesibesiniň bardyg yny,
belk i, olar yň rysgal paý ynyň biziňk iden esse-esse
köp bolup biljekdigini ýatdan çykarýanlyg ymyz
dadyr... Şeýdip, bar berlen ömri özümiziň ýaşama
jak müň ýylyň hyýalyna ýa-da hasrat yna baglap
geziberýäris.
(Dowamy bar).
Rahmet GYLYJOW,
«Dünýä edebiýaty» žurnalynyň
baş redaktory.
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Baş redaktor Maksat NURYÝEW

Seresaplylygyň gymmaty
Häzirk i döw ürde tehnik i tilsi
mat yň ösmegi netijesinde, el zäh
metini ýeňilleşdirýän elektrik tog y
bilen işleýän dürli görnüşdäk i elek
trik enjamlar y giňden ulanylýar. Is
lendik ýerlerde gurnalýan elektrik
enjamlar ydyr elektrik setleri «Sarp
edijileriň elektrik enjamlarda
ky tehnik i ulanyş düzgünleriniň»
hem-de «Elektrik enjamlar yň gur
luş düzgünleriniň» talaplar yna la
ýyk gelmegini hemişe gözegçilikde
saklap, birkemsiz işlemegi gazanyl
maly. Elektrik enjamlar y ulanylan
da, ýang yn howpsuzlyk düzgünle
rini üpjün etmek meselesi boý unça
nobatçy işgärler bilen gözükdirme geçirmegi
guramaly. Elektrik enjamlar yna elektrik setleri
gözden geçirilende, gorag enjamlar ynyň tehnik i
taýdan guratdyg yny barlap, ýang ynyň döreme
gine getirip biljek kada bozulmalar ynyň ýok
dug yny barlamaly. Elektrik enjamlar y gözden
geçirmegiň netijeleri, belli edilen näsazlyklardyr
görlen çäreler dessin hasaba alyş kitabyna ýazyl
malydyr. Şeýle hem jaýlar yň elektrik ulgamynyň
gurnalyşynyň talabalaý yk bolmag yny gazanma
ly. Elektrik tok geçirijileriň daşk y örtükleriniň
toga garşy duruş derejesini barlatmaly. Daşk y
örtügi zaýalanan, ulanyş möhletleri geçen, köne
elektrik tok geçirijileri çalyşmaly. Jaýlar yň elek
trik togunda awtomatik görnüşde tok gelmegini
kesýän goraýjyny talabalaý yk gurnap, onuň iş
kadasyna hemişe gözegçilik etmeli. Elektrik ul
gamyna bir wagt yň özünde çendanaşa köp tok
sarp ediji enjamlar yň birikdirilmegine ýol ber
meli däl, çünk i elektrik ulgamyna aşa agram
düşmegi bilen dürli hadysalar yň ýüze çykma
gy ähtimaldyr. Elektrik tok geçirijiler biri-biri
bilen birikdirilende, ýörite gysg yçlar, kebşirle

mek usuly arkaly birikdirilse, talabalaý yk bolar.
Elektrik gyzdyr yjy enjamlar y ýanyjy goşlar yň
golaý ynda goýmak gadagan edilýär. Elektrik
gyzdyr yjy enjamlar elektrik nokadyna birikdiri
lende, onuň berk gysylyp durmag yny üpjün et
meli. Elektrik gyzdyr yjy enjamlar y köp wagt yň
dowamynda işletmek ýa-da işläp duran wagt y
ony gözegçiliksiz galdyrmak talabalaý yk däldir.
Elektrik gyzdyr yjy enjamlar yň aşag ynda ýe
ňil ýanyjylar yň hem bolmag y örän howpludyr.
Mümk in boldug yça, gyzdyr yjylar yň aşag ynda
oda durnukly gatlaklar goý ulsa, howpsuzlyg y
üpjün eder. Öýden, iş ýerlerden çyk yp gitmez
den öň, elektrik akymy bilen işleýän enjamlar yň
öçürilendigini barlamak örän zerurdyr. Ýang yn
howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmek, howp
suzlyg y pugtalandyrmaga gönükdirilen anyk
çäreleri ýerine ýetirmekden ybaratdyr.
Şöhrat NURYÝEW,
Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň
ýangyn howpsuzlygy bölüminiň
200-nji ýangyn howpsuzlyk bölüminiň
müdiri, içerki gullugyň maýory.

HORMATLY ILDEŞLER!
2021-nji ýylyň 7-nji we 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,
Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokar y kazyýetiniň işgärle
riniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklar ynda hukuk
meseleleri boý unça raýatlar yň jemg yýetçilik kabul edişligi geçirilýär.
Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaý ynda, Türkmenista
nyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefonlar:
39-19-20; 39-19-21.
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