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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— DÖWLETIMIZIŇ BITARAPLYK HUKUK DEREJESINI MERKEZI AZIÝADA PARAHATÇYLYGY,
HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYGY, ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN
ETMEGIŇ BÄHBITLERINE GÖNÜKDIRMÄGE TAÝÝARDYGYMYZ HAKYNDA BIZ HEMIŞE AÇYK AÝDÝARYS.
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2021-nji ýylyò
6-njy
awgusty,
anna.

ESASLANDYRYJYSY — TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETI

HALKARA ÄHMIÝETLI WAKALAR

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlaryndan gözbaş alýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň şanly wakalary, göwünleri
galkyndyrýan buşluk habarlary jahanda parahatçylygy dabaralandyrýan wakalar hökmünde taryhy bezeýär. Ine, Hazaryň türkmen kenarynda 6 sany iri halkara çäräniň geçiriljek günleri hem gelip ýetdi. Bu halkara ähmiýetli forumyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy bilen gabat gelmegi ýurdumyzyň syýasy durmuşynda möhüm
ähmiýetli bolup, bagtyýarlyk döwrüniň taryhyna ýazylar.

Alym Arkadagymyzyň uzak geljegi nazarlaýan parasatly başlangyçlarynyň gymmatyny halkara jemgyýetçiligi öz tejribesinde yzygiderli ykrar edýär.
Milli Liderimiziň Beýik Ýüpek ýolunyň
döwrebap keşbini dikeltmek bilen, Türkmenistanyň Ýewropa üçin Aziýanyň, Aziýa üçin
bolsa Ýewropanyň derwezesi bolup hyzmat
edýän üstaşyr ulag geçirijilik mümkinçiliginiň bütin sebitiň ykdysady ýagdaýyna oňyn
täsir edip biljek döwrebap mehanizmini döretmek başlangyçlaryny dünýä oňlaýar.
Mä lim bolşy ýa ly, «Türk menistan — pa ra hatçylygyň we yna nyşmagyň Wata ny» ýyly nyň 29njy iýu lynda Birleşen Mil let ler Gu ra masy nyň Baş
Assambleýasy nyň 75-nji sessiýasy nyň 96-njy plenar mejlisinde mil li Lideri mi ziň başlangy jy bi len
öňe sürlen «Koronawirus keseli niň (COVID-19)
pandemiýasy we ondan soň ky döwürde durnukly ösüş üçin üznük siz we yg tybarly hal ka ra ýük
da şa ma la ry üpjün et mek mak sady bi len, ulagyň
äh li görnüşleri niň arabag la nyşygy ny berkit mek»
at ly Ka rarna ma gu ra ma nyň äh li agza ýurt la ry
ta rapyndan biragyzdan kabul edildi.
Mil li Liderimiziň ta ryhy başlangyçla ry esasynda şu ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» mil li
sy ýa hatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa nyň döwlet Baştutan la ry nyň konsultatiw duşuşygy; sebitiň ýurt la ry nyň zenan lary nyň dia logy; Merkezi
Aziýa ýurt la ry nyň hal ka ra sergisi; Merkezi Aziýa ýurt la ry nyň ykdysady forumy; Merkezi Aziýa ýurt la ry nyň halk la ry nyň mil li tagam la ry nyň
festiwa ly; sebitiň ýurt la ry nyň sungat ussat la rynyň daba ra ly baý ramçylyk konser ti ýa ly alty sa ny
möhüm hal ka ra çä relerine egsilmez joşgun bi len
taý ýarlyk görülýän döwürde şeýle şat lyk ly habaryň gelip gowuşmagy köpmil let li agzybir hal kymyzyň buýsanjy ny has-da belende göterdi. Hal kymyzda aýdylyşy ýa ly, toý üstüne toý bolup gelen bu
şat lyk ly wa ka Gahry man Arkadagy myzyň bütin
dünýä niň pa ra hatçylyk ly ösüşi ug runda ama la
aşyr ýan beýik tagal la la ry nyň yk ra ry ýeti boldy.
Çün ki Birleşen Mil let ler Gu ra masy nyň Baş Assambleýasy nyň bu ta ryhy Rezolýusiýasy ny agza
ýurt la ryň 193-si niň birlikde golda magy, 48 döwletiň bolsa dörediji leri bolup çykyş et megi Bita-

Bilşi miz ýa ly, hal ka ra forum:
Merkezi Aziýa nyň döwlet Baştutanla ry nyň konsultatiw duşuşygy; Sebitiň ýurt la ry nyň zenan la ry nyň dia logy; Merkezi Aziýa ýurt la ry nyň mil li
önüm leri niň hal ka ra sergisi; Merkezi Aziýa ýurt la ry nyň ykdysady
foru my; Merkezi Aziýa ýurt la ry nyň
halk la ry nyň mil li tagam la ry nyň festiwa ly; Sebitiň ýurt la ry nyň sungat
ussat la ry nyň daba ra ly baý ramçylyk
konser ti ýa ly çä relerden yba ratdyr.
Köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdiri len gepleşik leri ilerlet mek mak sady bi len geçiriljek bu
forum Bita rap Türk menista nyň göz
öňünde tutu lan ugurla ry öz içi ne
alýan meselelere jogapkärçi lik li çemeleşýändigi ni giňden açyp görkezmekde nobatda ky ädim bolar. Ýeri
gelende bel lesek, bu ta ryhy çä re tutuş hepdä niň wa ka la ry na öz täsiri ni
ýetirdi.
2-nji awgustda Mi nistrler Kabi neti niň Başlygy nyň orunbasary, da şa ry işler mi nist ri Türk menista nyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowa san ly ulgam arka ly şu ýylyň 29-njy iýu lynda Birleşen
Mil let ler Gu ra masy nyň Baş Assambleýasy nyň 75-nji sessiýasy nyň 96-njy
plenar mejlisinde mil li Lideri mi ziň
başlangy jy bi len öňe sürlen «Koronawirus keseli niň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soň ky döwürde durnuk ly ösüş üçin üznük siz we
yg tybarly hal ka ra ýük da şa ma la ry
üpjün et mek mak sady bi len, ulagyň
äh li görnüşleri niň arabag la nyşygyny berkit mek» at ly Ka rarna ma nyň
gu ra ma nyň äh li agza ýurt la ry ta rapyndan biragyzdan kabul edi lendigi
ha kynda ky şat lyk ly haba ry ýetirdi.
Bu Ka rarna ma nyň kabul edil megi
hormat ly Prezidenti mi ziň öňdengörüji lik li da şa ry sy ýasy ug ru nyň
durmuşa geçiril megi netijesinde,
Ga raşsyz, Bita rap Wata ny my zyň
hal ka ra abraýy nyň barha belende
galýandygy nyň nobatda ky subut-

na masy boldy. Bu Ka rarna ma nyň
kabul edil megi Türkmenistanyň
Birleşen Mil let ler Gu ra masy bi len
hyzmatdaşlygy nyň uzak möh let leýin häsiýete eýedigi ni ýene bir gezek
tassyk lady. Hä zirki döwürde bu däp
bolan köpugurly gat na şyk lar bi lelikdä ki işleriň topla nan baý tejribesi ne
hem-de bar bolan uly müm kinçilik lere esaslanmak bi len, yzygiderli
gi ňeldilýär. Şu nuň bi len bag lylykda, Türk menista nyň BMG-niň Baş
Assambleýasy nyň hä zirki 75-nji
ýubi leý sessiýasy nyň Başlygy nyň
orunbasa rydygy ny bel lemek gerek.
Ýurdu myz bu hormat ly wezipä ni indi altynjy gezek ýeri ne ýetir ýär.
Ýeri gelende bel lesek, Balkan
welaýatynda iş sapa rynda bolan
hormat ly Prezidenti miz 1-nji awgustda Ýa rag ly Güýçleriň yg ty ýa ryna tä ze gelip gowşan harby uçarlar,
ola ryň häsiýet li aý ratyn lyk la ry bi len
ta nyşdy. Soňra mil li Lideri miz harby
uçarla ryň we beýleki söweş tehni kala ry nyň tehni ki aý ratyn lyk la ry ba rada mag lu mat ber ýän çyzgyla ry, şekil
tasla ma la ry ny we degişli su rat la ry
syn lady. Di ňe gora nyş häsiýeti ne eýe
bolan hem-de oňyn Bita raplyk ýörelgeleri ne doly gabat gelýän Türkmenista nyň Harby dokt ri nasynda
eziz Diýa ry myzda pa ra hatçylygyň,
asuda lygyň, hal ky my zyň bag ty ýar
durmuşy nyň berka rar bol magy esasy wezipe hök münde kesgit lenildi.
Hä zirki
wagtda
hormat ly
Prezidenti mi ziň
baştutan lygynda
üstün lik li durmuşa geçirilýän we
gora nyş häsiýeti ne eýe bolan Harby
dokt ri na ýurdu myzda pa ra hat, asuda durmuşyň yg tybarly kepi li bolup dur ýar. Ata Wata ny my zyň mukaddes çäk leri niň ýerüsti, deňiz we
asman gi ňişligi boýunça yg tybarly
goragy ny üpjün edýän kä mil tehnika lar, harby eda ra la ryň şahsy dü zümi niň birkemsiz gul luk et megi üçin
döredilýän şert ler hal ky my zyň dörediji lik li zäh met çek megi niň, aba-

dan durmuşy nyň berka rar bol magy na gönükdirilýär.
Ýaragly Güýçleriň yg ty ýary na gelip gowşan täze harby uçar asman
giňişliginde uçuş ugruny dessin üýtgetmäge, görkezme-aňtaw uçuşlary ny
ama la aşyrmaga ukyplydyr. Harby-howa güýçleriniň öňünde dur ýan
möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek,
Watany myzyň howa giňişliginiň ygtybarly goragy ny üpjün etmek, aňtaw
işlerini geçirmek, gury ýer goşunlarynyň hereket lerini goldamak üçin täze
harby uçarda zerur mümkinçilik leriň
jemlenendigini bellemek gerek.
Şol gün hormat ly Prezidentimiziň
erk edýän harby uçary asmanda erkin peselmek, degişli belent lige çalt
galmak ýa ly tilsimleri ýerine ýetirdi.
Turboreaktiw hereket lendirijiler bilen
enjamlaşdy rylan bu uçar harby uçarmanlary taý ýarlamak üçin hem ähmiýet lidir.
Täze harby uçarda sy nag uçuşy ny ama la aşy ran milli Liderimiz
söweşjeň tehnikany ussat lyk bilen
gondurdy. Bularyň hemmesi Watany myzyň howa giňişliginiň yg tybarly goragy nyň üpjün edilip, hormat ly
Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň asuda durmuşda ýaşaýandygyna şaýat lyk edýär.
Bilşimiz
ýa ly,
Türk menistan
döwleti häzirki wagtda goňşy döwlet ler, ylaý ta-da, Täjigistan Respublikasy bilen köptaraply hyzmatdaşlyk sak laýar. Muňa 3-nji
awgustda Täjigistan Respublikasy nyň
Prezidenti Emoma li Rahmonyň Türkmenistana döwlet sapary bilen gelmegi
hem şaýat lyk edýär. Goňşy döwletiň
Prezidentiniň iş saparynyň «Awaza»
milli sy ýa hatçylyk zolagynda geçiriljek foruma gabat gelmegi sy ýasy many-mazmuna eýedir.
4-nji
awgustda
paý tag ty myzda
Türk menistanyň
Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we
ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen
Täjigistan Respublikasy nyň Prezidenti

Emoma li Rahmonyň arasynda gepleşik ler geçirildi.
Iki ýurduň Liderleriniň —
Gurbanguly
Berdimuhamedowyň
we Emoma li Rahmonyň yzygiderli duşuşyk lary, özara mä hirli hem-de
ynanyşmak esasynda ýola goýulýan
gatnaşyk lary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda bolsa,
iri halkara gurama lary nyň çäk lerinde
ýola goýulýan türk men-täjik hyzmatdaşlygy ny işjeňleşdirmäge we köptaraplaýyn esasda ösdürmäge bolan gyzyk lanma laryň aýdyň beýanydyr.
Geçirilen duşuşyk laryň barşynda Türk menistanyň we Täjigistanyň
iki döwletiň bähbit lerine kybap gelýän ýa kyn ikitaraplaýyn gatnaşyk lara
üýtgewsiz ygrarlydygy tassyk lanyldy,
dürli ugurlarda türk men-täjik gatnaşyk lary ny has-da giňeltmek üçin zerur
mümkinçilik leriň bardygy bellenildi,
şeýle hem geljekde hyzmatdaşlygyň
anyk ugurlary kesgit lenildi. Mundan
başga-da, Türk menistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we
Täjigistan Respublikasy nyň Prezidenti
Emoma li Rahmonyň Bilelikdä ki Beýannamasy kabul edildi.
«Türk menistan — para hatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýyly nyň
şu günlerde ýaýbaňlanýan halkara we
sebit ähmiýet li wa ka lary bag ty ýarlyk döwrüniň taryhy na altyn harplar
bilen ýazylýar. Ýurdumyzyň sy ýasy
durmuşynda ky bu wa ka lar, gelip gowuşýan hoş habarlar bilen hormat ly
Prezidentimizi, mähriban halky myzy tüýs ýürekden gut laýarys. Goý,
Gahry man Arkadagy myzyň jany sag,
ömri uzak, belent başy aman bolsun,
bütin dünýäniň yk rarnamasy na eýe
bolýan parasat ly başlangyçlary dowamat-dowam bolsun!
«Adalat».

MILLI LIDERIMIZIÒ ULAG DIPLOMATIÝASY
raplygyň türk men nusgasy ny daba ra landyr ýan
ta ryhy wa ka la ryň üstü ni ýetir ýär. Ýurt Ga raşsyzlygy my zyň 30 ýyl lyk şan ly toýu nyň daba rasy ny artdyr ýar.
Hormat ly Prezidenti mi ziň Birleşen Mil let ler
Gu ra masy nyň Baş Assambleýasy nyň 75-nji ýubileý sessiýasynda wideoýüzlenme arka ly eden taryhy çykyşynda adatdan da şa ry ýagdaýlar döwründe durnuk ly, howpsuz hem-de yg tybarly ýük
da şa lyşy ny üpjün et mäge degişli tek lipleri ni beýan edip, dünýäde koronawirus pandemiýasy nyň
dowam edýändigi bi len bag lylykda, onuň täsirleri ni ýeňip geçmek boýunça ileri tutulýan wezipeleri çözmekde öňe sü ren başlangyçla ry esasynda
kabul edi len bu Rezolýusiýa dünýä hoja lygy nyň
ösüşi ni ilerlet megiň esasy ugurla ry nyň biri bolan
ulag-logisti ka hyzmat la ry ny kä mil leşdirmekde
ga za nylan nobatda ky üstün likdir.
Ga raşsyz Türk menista nyň 1993-nji ýylda
Brýussel Jarna masy ny golda mak bi len Ýew ropa
— Kawkaz — Aziýa ulag geçelgesi (TRASEKA)
boýunça mak sat na ma ny kabul et mekden gözbaş
alýan ulag dü zü mi ni ösdürmek babatda ky meýil na ma la ry Arkadag ly eý ýa my myzda strategik
tutum la ra beslendi. Berka rar döwleti mi ziň bagty ýarlyk döw ründe Gahry man Arkadagy my zyň
bi möçber tagal la la ry bi len ol ugur «Ulag diplomatiýasy» diýlip at landy ryldy.
Türk menista nyň başlangy jy bi len 2014-nji ýylyň 19-njy dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy ta rapyndan «Durnuk ly ösüş üçin hal ka ra
hyzmatdaşlygy ny üpjün et mekde ulag-üsta şyr
geçelgeleri niň orny» at ly, 2015-nji ýylyň 22-nji
dekabrynda «Durnuk ly köpugurly ulag-üsta şyr
geçelgeleri niň döredil megi ne ýardam bermek
mak sady bi len ulag la ryň äh li görnüşleri niň arasynda hem meta raplaýyn hyzmatdaşlygyň üpjün
edil megi ug runda» at ly, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda ky 72-nji sessiýasy nyň 74-nji mejlisinde «Durnuk ly ösüş mak sat la ry ny ama la aşyrmak
bi len bag lylykda ulag la ryň äh li görnüşleri niň
arabag la nyşygy ny berkit mek» at ly Rezolýusiýalar kabul edildi.
Gahry man Arkadagy my zyň şeýle ägirt işleri niň netijesinde, egsil mez hal ka ra abraýy na eýe

Ulag-logistikanyò täze mümkinçiliklerini açýar
bolan Türk menistan bu gün ki gün äh li
ugurlarda bolşy ýa ly, ulag-logisti ka
babatda hem hal ka ra masla hatla ryň, iri forum la ryň, semi narla ryň, okuw masla hat la ry nyň
geçirilýän ýeri ne öw rüldi.
Şola ryň hata rynda 2014-nji
ýylyň 3-4-nji sent ýabrynda
Aşgabat şä herinde «Hal ka ra
hyzmatdaşlygy ny we durnukly ösüşi üpjün et mekde ulag-üsta şyr geçelgeleri niň tut ýan orny»
at ly hal ka ra masla haty, 2016-njy
ýylyň noýabrynda geçiri len durnukly ulag ulga my boýunça birinji Äh lu mu my
masla haty, 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda «Awaza» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda ky Kong resler
merkezinde «Beýik Ýüpek ýoly — tä ze ösüşlere
ta rap» at ly hal ka ra forum, şol ýylyň noýabrynda «Awa za» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda Halka ra ulag masla haty, 2019-njy ýylyň awgustynda
«Awa za» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda geçiri len
birinji Ha zar ykdysady foru my ýa ly ýoka ry derejedä ki gu ra maçylyk ly geçen çä reler ata Watany my zyň Bita raplyk ýörelgelerinden ugur alýan
pa ra hatçylyk söýüji da şa ry sy ýasatynda hal ka ra
ulag-üsta şyr geçelgeleri döret mek we ulag ulgamynda ky köpugurly hal ka ra hyzmatdaşlygy ösdürmek ug runda al nyp ba rylýan işleri daba ralandyr ýar.
Ýeri gelende bel lesek, mil li Lideri mi ziň taýsyz
tagal la la ry netijesinde, ýurdu my zyň ulag-logistika dü züm leri niň hu kuk binýady ny kä mil leşdirmek boýunça hem ençeme işler durmuşa geçirildi. 2008-nji ýylda kabul edi len Türk menista nyň
Söwda-deňiz gat nawla ry nyň kodek si, 2012-nji
ýylda kabul edi len Türk menista nyň Howa kodek si, 2013-nji ýylda kabul edi len «Aw tomobil
ýol la ry we ýol işi ha kynda», 2015-nji ýylda kabul
edi len «Demir ýol ulagy ha kynda» Türk menista nyň Ka nun la ry aýdan la ry my zyň mysal la ryndandyr.

Berka rar döwleti mi ziň bag ty ýarlyk
döw ründe ýurdu my zyň ulag-logisti ka dü zü mi san ly müm kinçi lik ler bi len kä mil leşdirilýär.
Bu işleriň hata rynda hal ka ra
ül ňü lere laýyk gelýän ýoka ry
tizlik li aw tou lag ýol la ry çekilýär, demir ýol lar, tä ze howa menzil leri, demir ýol we
aw tomobil köprü leri gu rulýar.
Olar di ňe ýurdu my zyň sebit leri ni däl, eýsem, goňşy döwlet leri
hem bag la nyşdyr ýar. Ulag park lary nyň üsti bolsa tä ze döw rebap tehnika lar bi len ýetirilýär.
Da şa ry ýurt ly hyzmatdaşlar bi len bi lelikde
utga şyk ly sebit hem-de sebita ra logistik ulgamla ry döret mek, Merkezi Aziýa bi len Ýew ropa ny,
Ha zar, Ga ra deňizleri, Balti ka sebit leri ni, Orta we Ýa kyn Gündoga ry, Gü nor ta we Gü nor ta
— Gündogar Aziýa ny bag la nyşdyr ýan döwletara üsta şyr geçelgeleri kema la getirmek boýunça
iri tasla ma lar ama la aşy rylýar. Müňýyl lyk la ryň
dowa mynda Ýew ra ziýa nyň halk la ry ny bag la nyşdy ran Beýik Ýüpek ýolu ny gaý tadan di kelt mäge
gönükdiri len bu tasla ma lar hä zirki ta ryhy eýýamda döwleta ra söwda-ykdysady, sy ýa hatçylyk
we medeni-ynsanper wer gat na şyk la ry işjeň leşdirmek üçin giň müm kinçi lik leri aç ýar.
Ýe r i ge len de bel le s ek, G a h r y ma n
Arkadagy my zyň taýsyz tagal la la ry netijesinde,
mu kaddes Wata ny my zyň hemişelik Bita raplygynyň 25 ýyl lyk toýu nyň we Ga raşsyzlygy nyň 30
ýyl lyk şan ly baý ra my nyň utga şyk ly bel lenilýän
döw ründe ýurdu my zyň we sebitiň ulag-logisti ka
dü zü mi niň üstü ni ýetiren desga la ryň birnäçesi
ulanmaga berildi.
Şola ryň hata rynda
2020-nji ýylyň 30-njy
okt ýabrynda hormat ly Prezidenti mi ziň gat naşmagynda ulanmaga berlen Aw tou lag kärha na lar
toplu my, 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwa rynda birbada hal ka ra äh miýet li dört desga nyň — hal ka ra

demir ýol geçelgesi niň Aki na — And hoý bölegi,
Ymamna zar — Aki na we Serhetabat — Turgundy
hal ka ra opti ki-süýüm li aragat na şyk ulga my, şeýle hem Kerki şä herinden Şibirga na çen li elekt rik
geçiriji leriň işe giri zil megi, mil li ulag we energeti ka diplomatiýa la ry my zyň ta ryhynda hal ka ra
äh miýet li wa ka lar hök münde ýa zyldy.
«Türk menistan — pa ra hatçylygyň we yna nyşmagyň Wata ny» ýyly my zyň 23-nji iýu nynda Kerki şä herinde sagatda 100 ýolagça hyzmat et mäge
niýet lenen Hal ka ra howa menzi li niň ula nyl maga
beril megi, 18-nji iýulda Bal kan welaýaty nyň Jebel şä herçesinde tä ze Hal ka ra howa menzi li niň
gurluşygy na başla nyl magy Türk menista nyň üsta şyr ulag geçelgeleri ni diwersi fi kasiýa laşdyrmak babatda durmuşa geçiri lýän beýik işdir.
Döwlet Baştuta ny my zyň şu ýylyň 6-njy iýulynda Bal kan welaýaty na iş sapa ry wag tynda
Ga rabogaz aýlagy nyň üstünden tä ze köpri niň
hem-de oňa bar ýan ýoluň durku nyň tä zelenmegi
boýunça beren tabşy ryk la ry ýurdu my zyň hal kara üsta şyr ulag dü zü mi ni gi ňeldip, goňşy döwlet ler bi len söwda-ykdysady gat na şyk la ry has-da
ösdü rer.
Pa ra hat durmuşy my zy, bolelin ýa şaýşy myzy, mu kaddes Wata ny my zyň äh li ulgam la rynyň sazla şyk ly ösüşleri ni esaslandy ry jy mil li
Lideri mi ziň «Türk menistan — Beýik Ýüpek ýolu nyň ýü regi» at ly eseri niň 2-nji kitabynda nygtaýşy ýa ly: «Dünýä ni söküp, yk lym la ry birikdirýän ýol lar now juwan Türk menista nyň üstünden
geç ýär. Ýol la ry gady my Oguz ýurdy birleşdir ýär.
Ýol lar Türk menistandan dünýä niň çar künjü ne
sa ry rowan bolýar. Bu ta ryhy ha kykatyň üçünji
müňýyl lygyň başky çär ýeginde tä ze röwşe eýe
bolandygy dünýä äşgär».
Aw tou lag ýol la ry, polat ýol la ry, deňiz ýol lary, howa ýol la ry, ýangyç-energeti ka ýol la ry çekip, Beýik Ýüpek ýolu nyň hä zirki za man keşbi ni gu rup, dünýä niň pa ra hatçylyk ly ösmegi
üçin beýik işleri durmuşa geçir ýän Gahry man
Arkadagy my zyň ja ny sag, ömri uzak, işleri şowly
bolsun!
Maksat NURYÝEW,
«Adalat».
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TÜRKMENISTAN —

2021-nji ýylyò 6-njy awgusty, anna.

HOª GELDIÒIZ,
JENNET MEKAN
AWAZA!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Hazar deňziniň parahatçylyk, ylalaşyk, hoşniýetli goňşuçylyk we
halkara derejede netijeli hyzmatdaşlyk deňzi bolandygyna, bolup
durýandygyna we geljekde hem şeýle boljakdygyna berk ynanýaryn.

Hem dogan, hem ýakyn goňşular bolup,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Müdimilik dostluk çemenin bogup,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygynyň baýram edilip belleniljek
günleriniň öňüsyrasynda, Hazar deňziniň kenar ýakasynda ýerleşýän «Awaza»
milli sy ýahatçylyk zolagynda şu gün birnäçe möhüm halkara ähmiýetli çärelere
badalga berildi. Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy
hem-de halkara forumlaryň çäk lerinde ikitaraplaýyn duşuşyk lar, sergiler we
maslahatlar öz işine başlady.
Hazar deňzi babatda aýdylanda, ýurt
Garaşsyzlygymyzyň geçen sanlyja ýyllaryna ser salyp geçsek, 2007-nji ýylyň
oktýabr aýynda II Hazar sammitiniň
geçirilendigi köpleriň ýadynda bolsa gerek. Ynha, şol sammitde hem Hazarýaka
döwletleriniň Baştutanlary Hazar deňzi
babatda möhüm resminama bolan ýörite
Jarnama gol çekipdiler. Şondan soň bolsa,
Hazar deňzi boýunça gepleşik leriň dowamy 2010-njy ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjan Respublikasynyň paý tagty Baku
şäherinde geçirilen III Hazar sammitinde
öz beýanyny tapdy. Şonda Türkmenistan
tarapy Hazar deňzinde adatdan daşary
ýagdaýlaryň öňüni almak we olary aradan
aýyrmak ulgamynda bäştaraplaýyn ylalaşygy işläp taý ýarlamak başlangyjyny aýan
edipdi. 2014-nji ýylda bolsa Russiýa Federasiýasynda, ýagny Astrahanda geçirilen
Hazarýaka döwletleriniň IV sammitinde
Hazar deňzi boýunça Türkmenistanyň
başlangyjy bilen öňe sürlen gepleşik ler
ýene-de dowam etdirildi. Netijede, «Hazar deňzinde adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we aradan aýyrmak
babatda hyzmatdaşlyk hakynda», «Hazar
deňziniň gidrometeorologiýasy babatda
hyzmatdaşlyk etmek hakynda», «Hazar
deňziniň suw biologik serişdelerini gorap
sak lamak we rejeli peýdalanmak hakynda» Ylalaşyk lara gol çekildi. Şeýle hem
2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde

Öňden ahyr sizi ýakyn dost bilip
ýöremizsoň,
begendirdiňiz gelip.
Ýaşarsa ýaşarsyn gözlermiz gülüp,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Bu gün Arkadagyň ýoluny görüň,
Görüp, bir-birege dost golun beriň.
Ozaldan myhmandyr bezegi törüň,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Gözelligiň nusgasyn sylyp ýüze,
Awaza seýl ediň, bakyň deňize.
Päk ýürekden «Gardaş!» diýýäris size,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Geleňizsoň dostluga sežde edip,
Synlaň, türkmen gudratyny keşt edip.
Ynamy, ygrary göwne keşde edip,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Öňden gazak, täjik, gyrgyz hem özbek,
Gatnaşýarlar türkmen bilen dogan dek.
Bir-birine wepasyna ýokdur şek,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Liderlermiz üýşüp maslahat etse,
Hoşluk kararlary äleme ýetse.
Jebislikden gaýry bagt barmy eýse?
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Sergiler, sammitler bezär bu güni,
Gürleşer zenanlar — durmuşyň güli.
Golda tutup desterhany süýjüli,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!
Belentden ýaňlanyp halklaryň sazy,
Göwünlere baky gondursyn ýazy.
Dünýä dolsun çyn dostlugyň owazy,
Hoş geldiňiz, jennet mekan Awaza!

Döwrangeldi AGALYÝEW.

geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammiti ýatda galyjy taryhy
wakalara beslendi. Bu sammitde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň
Prezidentleri Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekdiler. Bu

deňzi bu gün öz kenarynda halkara derejesinde geçirilýän möhüm çärelere gatnaşmaga daşary ýurtlardan gelen döwlet
Baştutanlaryny, Hökümetiň agzalaryny,
şeýle hem abraýly halkara guramalaryň wekillerini bir ýere jemledi. Ýagny,
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen
«Awaza» milli sy ýahatçylyk zolagynda
geçirilýän bu ýokary derejeli çäreler möhüm halkara wakalara baý bolup taryha
girer. Has takygy, «Awaza» milli sy ýahatçylyk zolagynda geçirilýän möhüm halkara çäreler şulardan ybaratdyr:

ýetirilýän işler Türkmenistanyň daşary
sy ýasatynyň esasy ugurlarynyň manysyny açyp görkezmäge, dostluk ly halkara gatnaşyk laryň hil taýdan ýokary
derejelere çykarylmagyna gönükdirilip,
sebit derejesinde döwletara gatnaşyk laryň kämilleşdirilmeginde möhüm orun
eýeleýär. Çünki medeni diplomatiýanyň
esasy maksady milli medeniýeti has-da
pugtalandyrmaga, ösdürmäge, şol bir
wagtyň özünde hem döwrebap derejede
kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Has
takygy, medeni diplomatiýa — köpmilletli dünýä döwletleriniň halk larynyň

HAZAR DEŇZINIŇ ÝAKASY —
DOST-DOGANLYGYŇ SAKASY

resminama dürli ulgamlarda Hazar deňzindäki özara gatnaşyk laryň hukuk kadalaryny pugtalandyrýar. Konwensiýadan
başga-da, dürli pudak lardaky özara gatnaşyk lara degişli bolan resminamalaryň
birnäçesine gol çekildi. 2020-nji ýylyň başynda hem bu babatda Garaşsyz Watanymyzyň gözel paý tagty Aşgabat şäherinde
Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny
üpjün etmek ulgamynda hyzmatdaşlyk
hakyndaky Teswirnamanyň taslamasyny
ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriniň ygty ýarly wekilleriniň
altynjy duşuşygy boldy.
Umuman aýdylanda, gadymy Hazar

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy, sebitiň
ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisi,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halk larynyň milli tagamlarynyň sergisi, sebitiň
ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti.
Bilşimiz ýaly, häzirki zaman diplomatiýasy, esasan, medeni diplomatiýany
işjeň wagyz etmäge çagyrýar. Türkmenistanyň bu babatda amala aşyrýan işleri dünýä halk lary üçin görelde alarlyk
häsiýete eýedir. Ýagny, bu babatda ýerine

arasynda dostlugy pugtalandyrmak babatda amala aşyrylýan medeni-ynsanperwer gatnaşyk laryň esasy serenjam beriji
guraly hökmünde çykyş edýär. Bu gatnaşyk lar, ilkinji nobatda, sungat eserleriniň
we medeni mirasa degişli bolan beýleki
maddy we ruhy gymmatlyk laryň üsti bilen amala aşyrylýar. Şonuň üçin hem bu
ugurdaky gatnaşyk lara başgaça teswir
berlende, ony halk laryň arasynda, ynsan
kalplarynda peýda bolýan özboluşly häsiýetli, ynsanperwerlige beslenen duýgular
arkaly emele gelýän ysnyşyk hökmünde
hem suratlandyrmak mümkin. Ýagny, bu
gatnaşyk laryň gözbaşy, entäk haýsydyr

bir halkyň gepleşik diline düşünmänkäň,
eý ýäm şol halkyň milli medeniýetine
adamyň öz içki duýgularynyň üsti bilen
aralaşyp bilmeginden kemala gelip başlaýandyr. Mysal üçin, daşary ýurt dillerinde ussatlarça ýerine ýetirilýän aýdymlar
diňlenen mahaly, şol aýdymyň sözlerine
düşünmezden, ony ýakymly kabul edip,
oňa kalbyňdan orun bermegiň netijesinde, her bir adamyň öz tebigatyna mahsus
häsiýetde peýda bolýan täsirli duýgular
esasynda emele gelýän ruhy ýagdaýlar
muňa aýdyň şaýatlyk edýän görkezijidir.
Şonuň bilen birlikde, daşary ýurtly islendik bir meşhur nakgaşyň ussatlyk bilen
ýerine ýetiren ajaýyp sungat eserine syn
edilen pursadynda, ynsan kalbyny gurşap
alýan özboluşly häsiýetli, täsirli duýgularyň peýda bolýandygyny hem ýokarda
beýan edilenleri tassyk laýan mysallaryň
hatarynda görkezmek bolar.
Sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň
dialogy barada aýdylanda bolsa, Türkmenistanyň eý ýäm bu ugurda 2021 — 2025nji ýyllara niýetlenen gender deňligini
üpjün etmek boýunça hereketleriň ikinji
Milli meýilnamasyny durmuşa geçirmäge girişendigi bellärlik lidir. Çünki bu
resminamada milli kanunçylygy kämilleşdirmek, gender ugurly saglygy goraýşy
üpjün etmek, bilime deň elýeterlilige ýardam bermek, gender taýdan zor salynmagyny öňünden duýdurmak we oňa täsir
etmek, zenanlaryň ykdysady hukuk laryny hem mümkinçilik lerini giňeltmek ýaly derwaýys ugurlar esasy orun eýeleýär.
Ýokarda görkezilenlerden ugur alyp,
il-ýurt bähbitli şeýle möhüm häsiýete eýe bolan çäreleriň ählisiniň hem hut
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly hem-de
öňdengörüjilik li oňyn daşary sy ýasatynyň netijesinde amala aşyrylandygyny
uly buýsanç bilen bellemek ýerliklidir.
Döwletgeldi HALLYGYLYJOW,
Türkmen döwlet neºirýat
gullugynyò baº hünärmeni.

GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN HOª HABAR
BAGTY ÝAR DURMUªYÒ
HATYRASYNA
Mukaddes Garaşsyzlygy nyň şanly 30 ýyllyk toýuna
bar ýan döwletimiz hormat ly Prezidentimiziň taýsyz
tagalla lary netijesinde pajarlap ösýär. Halky myzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de has-da
ýokarlandyrmak babatda döwlet derejesinde uly işler
ama la aşy rylýar.
Ýa kynda hormat ly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bag ty ýarlyk döw ründe ýurdumyzyň dürli künjek lerinde täze binagärlik we şä hergurluşyk ulgamy ny
kema la getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ruhly
ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek maksady bilen, Daşoguz welaýaty nyň S.A.Ny ýazow adynda ky etraby nyň
çäginde çaga lar üçin döw rebap dynç alyş seýilgä hiniň
taslamasy ny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri abadanlaşdy ryp gurmak barada ýörite Karara gol çekdi. Bu
bolsa etrabyň ýaşaý jylary we bütin halky myz üçin ýatdan çyk majak taryhy wa ka boldy.
Halky üçin taýsyz tagalla lar edýän hormat ly
Prezidentimize ildeşlerimiziň alkyşlary we hoşallyklary çäksizdir. Hormat ly Belent Serkerdebaşy myzyň
jany nyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbit li, umumadamzat ähmiýet li işleriniň elmydama rowaç bolmagy ny arzuw edýäris.
Kakageldi GYLYŽOW,
Daºoguz welaýatynyò S.A.Nyýazow adyndaky
etrap kazyýeti, kazynyò kömekçisi.

Ýurt Garaşsyzlygy myzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň uly ruhubelent likde bellenilýän ýylynda
Birleşen Millet ler Guramasy nyň
Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan BMG-niň Baş Assambleýasy nyň 75-nji sessiýasy nyň
96-njy plenar mejlisinde hormat ly
Prezidentimiziň başlangy jy bilen
öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we
ondan soňky döwürde durnuk ly
ösüş üçin üznüksiz we yg tybarly halkara ýük daşama lary üpjün
etmek maksady bilen, ulagyň ähli
görnüşleriniň arabaglanyşygy ny
berkitmek» at ly Kararnamanyň
millet ler bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda

kabul edilendigi barada hoş habaryň gelip gowuşmagy «Türkmenistan — para hatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýyly ny
aý ratyn many-mazmun bilen baýlaşdyr ýar.
Dünýä ykdysady ýetinde, hususan-da, ulag ulgamynda häzirki
döwürde ýüze çykan töwekgelçilik leri peseltmek boýunça halkara jemgy ýetçiliginiň tagalla lary ny
güýçlendirmek hem-de bu babatda degişli hukuk binýady ny kema la getirmek bu Kararnamanyň
esasy wezipesidir.
Hor mat ly
Pre zidenti mi ziň
baştutanlygynda döwleti mi ziň
ulag diplomatiýasy nyň barha ýokary üstünlik lere eýe bolmagy

Watansöýüjilik duýgusyny
pugtalandyrar
Hormatly Prezidentimiz mukaddes Watany söýmek hem-de onuň goragy üçin zerur bolan başarnyk lary yzygiderli özleşdirmek we ösdürmek babatynda hemişe şahsy görelde görkezýär. Bu gezek,
ýagny 2021-nji ýylyň 1-nji awgustynda hem Balkan
welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäk lerinde
hormatly Belent Serkerdebaşy myz Gury ýer goşunlary nyň hem-de Harby-deňiz güýçleriniň hereket lerini
howadan goldamak üçin niýet lenen, sesden çalt uçýan harby uçary ussat lyk bilen dolandyrdy. Şeýle ta-

Milli Liderimiziò baºlangyjy bilen
Döwlet
Baştutanymyzyň
halkara derejeli başlangyçlarynyň umumadamzat jemgyýetçiliginde gyzgyn goldaw
tapýandygy biziň üçin buýsançlydyr. Ýa kynda şeýle waka laryň ýene biri boldy. 2-nji
awgustda BMG-niň Nýu-Ýork
şä herinde ýerleşýän ştabkwar tirasyndan hoş habar gelip gowuşdy.
Şu ýylyň 29-njy iýu lynda Birleşen Millet ler Guramasy nyň
Baş Assambleýasynda «Koronawirus keseliniň (COVID-19)

pandemiýasy we ondan soňky
döwürde durnuk ly ösüş üçin
üznüksiz we yg tybarly halkara ýük daşama lary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň
ähli görnüşleriniň arabaglanyşygy ny berkitmek» at ly Kararnama guramanyň ähli agza
ýurt lary tarapyndan biragyzdan kabul edildi. Agza lan Kararnamanyň döredijileri bolup
48 döwlet çykyş etdi. Bu tek lip
hormat ly Prezidentimiz tarapyndan Birleşen Millet ler Guramasy nyň Baş Assambleýasy-

Döwlet JUMADURDYÝEW,
Türkmenistanyò Döwlet migrasiýa
gullugynyò Balkan welaýaty boýunça
müdirliginiò harby gullukçysy, maýor:
— Bu gün «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagy
öz goý nunda halkara derejesindä ki möhüm çärelere gatnaşmaga daşary ýurt lardan gelen döwlet
Baştutanlary ny, Hökümetiň agza lary ny, şeýle hem
abraýly halkara gurama laryň wekillerini jemledi.
«Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagynda möhüm
halkara çäreler bilen bir hatarda, Merkezi Aziýa
ýurt lary nyň halkara sergisi, sebitiň ýurtlarynyň
zenanlarynyň dialogy, Merkezi Aziýa ýurt larynyň halk lary nyň milli tagamlary nyň sergisi giňden ýaýbaňlandy. Sebitiň ýurt lary nyň sungat ussat lary nyň dabara ly baý ramçylyk konserti bolsa,
köňüllerde dost luk heňleriniň belentden-belent
ýaňlanýandygy nyň ajaýyp subutnamasy boldy.
Sebit döwlet leriniň dostana lyk mesgenine öwrülen «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagynda bolanlaryň hemmesi hormat ly Prezidentimize tükeniksiz alkyş aýdýarlar.

nyň 75-nji sessiýasy nyň 96-njy
plenar mejlisinde öňe sürlüpdi.
Halky myzyň hem-de Watany myzyň abraýy ny dünýä derejeli işler bilen bezeýän
Gahry man Arkadagy myzyň
jany sag, ömri uzak, umumadamzat ähmiýet li işleri hemişe rowaç bolsun!
Guwanç DÖWLETSÄHEDOW,
Türkmenistanyò Döwlet
migrasiýa gullugynyò Balkan
welaýaty boýunça harby
gullukçysy, kapitan.

Perhatberdi MEDEDOW,
Aºgabat ºäheriniò Bagtyýarlyk etrap
prokurorynyò tälim alyjy kömekçisi:
— Hormat ly Prezidentimiziň parasat ly
baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türk menistan hemişelik Bitaraplyk hu kuk
ýagdaýyndan gelip çyk ýan wezipe-borçlary na
laýyk lykda, halkara gatnaşyk laryň gerimini giňeldýär.
4-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türk menistanda resmi saparda bolýan Täjigistanyň
Prezidenti Emoma li Rahmonyň arasynda gepleşik ler geçirildi. Taraplar giň gerimli gepleşikleriň dowamynda döwlet leriň arasynda ky hyzmatdaşlygyň şertnama laýyn-hu kuk binýady ny
has-da pug ta landyrdylar. Gepleşigiň dowamynda iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdä ki
Beýannama gol çekdiler.
Halkara gatnaşyk laryň yzygiderli ösdürilmegine aý ratyn ähmiýet ber ýän hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

ulag babatda halkara hyzmatdaşlygy nyň döwlet sy ýasaty nyň ileri
tutulýan ugruna öwrülendigine
şaýat lyk edýär.
Türk menistan sy ýasy, ykdysady mümkinçilik lerini ählumumy
para hatçylygy hem ösüşi pug talandyrmakda halk laryň bähbidine gönükdirilen bu Kararnama
ýurdumyzyň sebitiň we dünýäniň halk lary nyň abadançylygyny we uzak möhlet leýin ösüşini
üpjün etmekde, özara düşünişmegi pug ta landyrmakda möhüm
ädimdir.

ÝUR DUMYZYÒ SEBIT
HYZMATDAªLYGY
Türk menistan daşary sy ýasy diplomatiýasy nyň işini häzirki döwrüň ta laplary na laýyklykda has-da kämilleşdirip, hoşniýet li goňşuçylyga, deňhukuk lylyga, sebitiň we dünýäniň
ähli döwlet leri bilen dost luk ly hem-de özara

Röwºen MAKSUDOW,
Aºgabat ºäheriniò Köpetdag
etrap kazyýetiniò kazysy.

ryhy pursatda milli Liderimiziň geýen harby lybasy
bolsa Berdimuhamet Annaýew adynda ky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň täze guruljak binasy nyň muzeýine peşgeş berildi. Bu ýaş watançylara uly sowgatdyr.
Ýaş watançylara şeýle uly ynam bildirip, olary ata
Watany myza çuňňur söýgi bilen garamaga, onuň her
gysy my zerden zy ýada topragy ny jandan eziz görüp
goramaga ruhlandyr ýandygy ňyz üçin sag boluň! Jany ňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başy ňyz aman bolsun, Gahry man Arkadagy myz!
Leýla REÝIMBERDIÝEWA,
Lebap welaýatynyò Saýat etrabynyò
Sakar ºäheriniò döwlet notarial
edarasynyò döwlet notariusy.

WATAN ASUDALYGY
BAª WEZIPE
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işiniň
maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy, olaryň işini düzgünleşdirýän milli kanunçylyk namalarynyň barha kämilleşdirilmegi, harby gullukçylaryň we olaryň
maşgala agzalarynyň ýokary ýaşaýyş-durmuş derejesiniň üpjün edilmegi babatda toplumlaýyn işleriň durmuşa geçirilmegi Watan goragçylarynyň buýsanç duýgularyny has-da
joşdurýar. Watansöýüjiligiň, edermenligiň, merdi-merdanalygyň, gaýduwsyzlygyň, zähmetsöýerligiň belent nusgasyny
görkezip, mukaddes Watanymyzyň goragyny mundan beýläk-de ýokary derejede üpjün etmäge ruhlandyrýar.
Ýakynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ygty ýaryna täze gelip gowşan harby
uçarlar, olaryň häsiýetli aýratynlyk lary bilen tanyşmagy we
uçarlaryň birini synagdan geçirmegi Watan goragçylaryna
mertligiň, watansöýüjiligiň kämil mekdebini bagyş eden ýatdan çykmajak, nusgalyk taryhy waka öwrüldi.
Gahryman Arkadagymyzyň synagdan geçiren täze uçarynda harby-howa güýçleriniň öňünde durýan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmek, Watanymyzyň howa giňişliginiň ygtybarly goragyny üpjün etmek, aňtaw işlerini geçirmek, gury
ýer goşunlarynyň hereketlerini goldamak üçin zerur mümkinçilik ler jemlenendir.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň goranyş kuw watyny we türkmen ýigitleriniň edermenlik lerini
dabaralandyrmak barada harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de kazy ýet edaralarynyň öňünde goý ýan wajyp
wezipelerinden ugur alyp, biz, kazy ýet edaralarynyň işgärleri
halal, arassa zähmet çekip, döredilýän giň mümkinçilik lerden ruhlanyp, Watanymyzyň has-da pajarlap ösmegine mynasyp goşant goşjakdygymyza ynandyrýarys. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli,
halkara ähmiýetli işleri elmydama rowaç bolsun!
ªirmyrat ªYHDURDYÝEW,
Türkmenistanyò Arbitraž kazyýetiniò
kazyýet ýerine ýetirijisi.

bähbit li hyzmatdaşlyga esaslanan Bitaraplyk
sy ýasaty ny alyp bar ýar. Garaşsyz, ba ky Bitarap
Türk menistan sebitde hem-de bütin dünýäde
oňyn gatnaşyk lary giňeltmek, berkitmek ugrunda çykyş edýär. Ýurdumyz yk lym halk laryny birleşdir ýän yla laşdy ry jy merkez hasaplanýar. Türk menistan gadymdan gelýän hoşniýet li
goňşuçylyk däplerine eýerip, Merkezi Aziýa we
Hazar basseý niniň sebit lerinde hyzmatdaşlyk
gatnaşyk lary ny pug ta landyrmaga hem-de yzygiderli ösdürmäge aý ratyn ähmiýet ber ýär.
Mä lim bolşy ýa ly, Merkezi Aziýa dünýä geosy ýasatynda we geoykdysady ýetinde möhüm
sebit bolup dur ýar. Türk menistan Merkezi Aziýa sebitinde möhüm orun eýelemek bilen, global, sebit leýin häsiýet li der waýys meseleleriň
çözülmegine özüniň my nasyp goşandy ny goşýar hem-de halkara gatnaşyk lar ulgamynda ky
ornuny barha pug ta landyr ýar. Şu gün — 6-njy
awgustda hormat ly Prezidentimiziň başlangy jy
bilen Türk menistan «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagynda dünýä jemgy ýetçiliginiň ünsüni
özünde jemlejek 6 sany iri möhüm çäreleri ýokary derejede başlady.
Ýurdumyza gelen daşary ýurt ly myhmanlar türk men halky nyň gadymdan gelýän myhmansöýerlik däplerine laýyk lykda my nasyp
garşylandy. Olar üçin «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagy boýunça gezelenç guraldy. Bularyň ählisi Arkadag Prezidentimiziň başlangy jy
bilen gojaman Hazaryň kenarynda döredilen
«Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagy nyň iri sebit
we halkara ähmiýet li forumlary nyň geçirilýän
merkezine öwrülendiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Mä lim bolşy ýa ly, Merkezi Aziýa döwlet leriniň Baştutanlary nyň konsultatiw duşuşyklaryň ilkinjisi 2018-nji ýylyň martynda Gazagystan Respublikasy nyň paý tag ty Nur-Sultan
şä herinde, ikinji sammiti bolsa 2019-njy ýylyň
29-njy noýabrynda Özbegistan Respublikasynyň paý tag ty Daşkentde geçirildi. Duşuşyklarda sebit ösüşiniň iň wajyp meseleleri ara alnyp masla hat laşyldy we taraplar aragatnaşygy
sak lamak, ylym, bilim, medeniýet, sport we
sy ýa hatçylyk ugurlarynda bilelikdä ki çäreleri yzygiderli geçirmek babatda yla laşdylar. Bu
konsultatiw duşuşyk lar sebit para hatçylygy na,
dost luga we hoşniýet li goňşuçylyga gönükdirilendir.
Awazada geçirilýän Merkezi Aziýa ýurt lary nyň zenanlary nyň dia logy hem Türk menis-

tanyň sebitde gender deňligini üpjün etmek
babatda netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge
gönükdirilen nobatdaky uly işidir.
Gender deňligi — adam hukuk lary ny üpjün etmegiň wajyp gura ly. Gender deňligini üpjün etmek Durnuk ly ösüş maksat lary nyň 17-siniň biri bolup dur ýar. Hormat ly
Prezidentimiziň parasat ly baştutanlygynda
ýurdumyzda milli aý ratynlyk lara we halkara
tejribesine esaslanan gender sy ýasaty ny ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa
geçirilýär. Türk menistan BMG-niň aýallaryň
bähbidiniň goralmagy na, gender deňligine
gönükdirilen birnäçe möhüm resminama lary na gol çekdi hem-de olary tassyk lady. Häzirki wagtda Türk menistanda ýurduň durnuk ly
ösüşiniň zerur şerti hök münde gender deňligini gazanmaga gönükdirilen, halkara hukugy-

nyň umumy yk rar edilen kada lary na daýanýan
berk hukuk binýady döredildi, şol sanda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen döwlet
we jemgy ýetçilik durmuşy nyň dürli ugurlarynda gender deňligini üpjün etmek boýunça
strategik maksat lary kesgit leýän Türk menistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji
ýyllar üçin Hereket leriň milli meýilnamasy
tassyk lanyldy.
Türk menistanyň 2018 — 2022-nji ýyllar
üçin Zenanlaryň hukuk ýagdaýy barada ky Komissiýanyň agza lygy na saýlanylmagy, biziň
ýurdumyza global derejede degişli sy ýasaty, kada lary işläp düzmäge gatnaşmaga, şunuň bilen
birlikde Türk menistanyň hukuk ulgamynda
hem-de jemgy ýetiň we döwletiň durmuşynda
olary üpjün etmäge giň mümkinçilik leri açýar.
Şeýlelikde, Awazada geçirilýän iri halkara
çäreler Türk menistan hem-de sebit döwlet leri
üçin örän ähmiýet li, taryhy wa ka bolar hem-de
sebitara gatnaşyk lara uly itergi bermäge, Merkezi Aziýa döwlet leriniň arasynda ky ykdysady,
söwda, parlamentara, medeniýet we beýleki ulgamlarda ky hyzmatdaşlygy ny hil taýdan täze
derejä çykarmaga, sebitde hoşniýet li goňşuçylyk gatnaşyk lary ny has-da pug ta landyrmaga
ýardam eder.
Sebitiň we dünýäniň ýurt lary bilen parahatçylyk söýüjilik li, deňhukuk ly hyzmatdaşlyk, hoşniýet li goňşuçylyk we özara bähbit li
hem-de dost luk ly gatnaşyk lary ösdürmek ugrunda uly işleri durmuşa geçir ýän hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, belent başy aman,
umumadamzat ähmiýet li tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!
Tyllanur ATAÝEWA,
Türkmenistanyò Ylymlar
akademiýasynyò Taryh we
arheologiýa institutynyò uly ylmy iºgäri.

PARAHATÇYLYGYÒ WE YNANYªMAGYÒ WATANY

2021-nji ýylyò 6-njy awgusty, anna.
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GARAªSYZLYGYÒ RÖWªEN MENZILLERI
Döwlet Garaºsyzlygymyzyò ºanly 30 ýyllygyna

ADAM HUKUKLARYNYÒ
GORAGY
Ýurdumyzda adamlaryň
hal-ýagdaýy nyň,
ýaşaýyş-durmuş derejesiniň gowu landy rylmagy na aý ratyn ähmiýet
berilýär. Dürli ugurlarda gazanylýan üstünlik ler ýurdumyzyň ykdysady kuw waty ny,
halky myzyň durmuş hal-ýagdaýy ny, ýaşaýyş
derejesini düýpli gowu landyrmaga ýardam
ber ýär. Çünki adam hu kuk lary nyň goraglylygy esasy orunda dur ýar. Adam hu kuk lary
we azat lyk lary — bu döwlet liligiň kämilligine, onuň demok ratik derejesine, hu kuk binýady na, umumadamzat gymmat lyk lary na
ygrarlylygy na ba ha bermegiň baş çelgisidir.
Häzirki döwürde ýurdumyzda ama la aşyrylýan sy ýasy, ykdysady we medeni özgertmeleriň ählisi, şol sanda Türk menistanyň
Konstitusiýasy nyň we milli hu kuk ulgamynyň kämilleşdirilmegi-de Türk menistanda
raýat jemgy ýetini we hu kuk döwletini berkarar etmäge gönükdirilendir.
Türk menistanyň Konstitusiýasy nyň esasy
aý ratynlygy, onda berkidilen hu kuk kadalary nyň agramly böleginiň ynsanyň tebigy
we mizemez hu kuk lary nyň kanuny taýdan
kepillendirilmegine gönükdirilenligindedir.
Türk menistanyň Konstitusiýasynda adam
— jemgy ýetiň we döwletiň iň ýokary gymmat lygy hök münde kesgit lenilýär.
Türk menistan Adam hu kuk lary nyň ählumumy Jarnamasyndan gelip çyk ýan esasy
pudak laýyn yla laşyk lara we konwensiýa lara
gatnaşýar. Olaryň arasynda Raýat we sy ýasy
hu kuk lar ha kynda Halkara Pakty we onuň
birinji we ikinji fa kultatiw teswirnama lary,
Ykdysady, durmuş we medeni hu kuk lar hakynda Halkara Pakty, Jyns taýdan kemsidilmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak
ha kynda, Aýallar babatda ähli kemsitmeleri
aradan aýyrmak ha kynda, Çaganyň hu kuklary ha kynda, Maýyplaryň hu kuk lary hakynda ky Konwensiýa lar bardyr.
Bi ziň ýurdu myz Adam hu kuk la ry nyň
äh lu mu my Jarna masynda we adam hu kukla ry babatda beýleki hal ka ra resmi na ma larynda ada myň esasy demok ratik hu kuk la ry
we azat lyk la ry ba rada bel lenen kada la ry na
yg rarly bolup, ola ra sar pa goýup, ola ryň
netijeli ama la aşy ryl magy üçin sy ýasy, ykdysady, hu kuk we beýleki kepil lendirmeleri
döredýär.
Türk menistanyň Prezidentiniň Karary
bilen tassyk lanylan «Türk menistanda adam
hu kuk lary boýunça 2021 – 2025-nji ýyllar
üçin Hereket leriň milli Meýilnamasy» milli kanunçylygy myzy halkara hu kugy nyň
umumy yk rar edilen kada lary na laýyk lykda
kämilleşdirmek, şol sanda adam hu kuk lary
babatynda Türk menistanyň halkara borçnama lary nyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmeginiň hu kuk esaslary ny üpjün edýän milli
kanunçylygy myzy özgertmek boýunça öňde
dur ýan wezipeleri durmuşa geçirmekde uly
ähmiýete eýe bolýar.
Türk menistanyň goşu lan halkara şertnama lary ýurdumyzda adam hu kuk lary ny we

azat lyk lary ny üpjün etmegiň, durmuş-ykdysady we ynsanper wer meseleleri çözmegiň
halkara-hu kuk esasy ny emele getir ýär.
Türk menistanyň Konstitusiýasy adamyň
we raýatyň hu kuk lary ny, azat lyk lary ny,
borçlary ny kada laşdyr ýar hem-de kepillendir ýär. Konstitusiýamyzyň 2-nji bölüminde
bu kada lar beýan edilýär.
Konstitusiýanyň 25-nji maddasynda
Türk menistanda adamyň we raýatyň hukuk lary nyň we azat lyk lary nyň halkara hukugy nyň umumy yk rar edilen kada lary na
laýyk lykda yk rar edilýändigi hem-de kepillendirilýändigi beýan edilýär. Şonuň ýa ly-da,
milletine, teniniň reňkine, jynsy na, gelip çykyşy na, emläk hem wezipe ýagdaýy na, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşy na, sy ýasy
ynam-yg tykady na ýa-da gaý ry ýagdaýlara
garamazdan, adamyň we raýatyň kanunyň
we kazy ýetiň öňündä ki deňligi kepillendirilýär.
Türk menistanyň
Konstitusiýasy nyň
29-njy maddasynda erkek leriň we aýallaryň
deň hu kuk lary we azat lyk lary, şeýle hem
olary durmuşа geçirmek üçin deň mümkinçilik ler kepillendirilýär. Türk menistanda aýallaryň ýokary jemgy ýetçilik hu kuk
derejesiniň türk men jemgy ýetinde gadymdan gelýän demok ratik gymmat lyk lar bilen
bagly beýan edilen bu konstitusion kada lar
aý ratyn bellärlik lidir. Sebäbi hu kuk laryň
durmuşа geçirilmegi üçin deň mümkinçilikleriň kepillendirilmegi barada umumy yk rar
edilen halkara kada lar Esasy Kanuny myzda
beýan edildi.
Munuň şeýledigini Türk menistanyň
Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda ky Karary bilen tassyk lanylan
«Türk menistanda gender deňligi boýunça
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereket leriň
Milli meýilnamasy nyň» mazmunynda hem
görmek bolýar.
Esasy Kanuny myzyň 37-nji maddasynda
her bir adamyň şahsy durmuşy nyň eldegrilmesizligine, şahsy we maşga la syrlary na we
olara eden-etdilik li gatyşylmagyndan, şonuň
ýa ly-da hat-habarlary nyň, telefon gepleşik leriniň we beýleki habarlary nyň sy ry ny sak lamak düzgünleriniň bozulmagyndan goranmaga hu kugy nyň bardygy görkezilendir. Bu
hu kuk lar «Şahsy durmuş barada maglumat
we ony goramak ha kynda» 2017-nji ýylyň
20-nji mar tynda kabul edilen Türk menistanyň Kanuny we beýleki kanunçylyk nama lary bilen durmuşa geçirilýär.
Raýat laryň sy ýasy hu kuk lary nyň kepillendirilmeginde Türk menistanyň Konstitusiýasynda Türk menistanda sy ýasy köpdürlü ligiň we köp par tiýa lylygyň yk rar
edilýändigi, döwletiň raýat jemgy ýetiniň ösmegi üçin zerur şert leri üpjün edýändigi we
jemgy ýetçilik birleşik leriniň kanunyň öňünde deňdigini beýan edýän kada laryň Türkmenistanyň demok ratik döwlet hök münde
halkara abraýy nyň ýokarlanmagynda uly
ähmiýete eýedir.

Şonuň ýa ly-da, Konstitusiýada her bir
adama pikir we söz azat lygy, Konstitusiýanyň we kanunlaryň çäk lerinde hereket edýän sy ýasy par tiýa lary we gaý ry jemgy ýetçilik birleşik lerini döretmäge bolan hu kuk lary,
raýat lara jemgy ýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gös-göni, şeýle-de erkin saýlanan wekilleriniň üsti bilen gatnaşmaga bolan
hu kugy, kanunda bellenilen ter tipde ýygnak lary, ýygnanyşyk lary, ýörişleri we beýleki köpçü lik leýin çäreleri geçirmek azat lygy
we Türk menistanyň çäginde erkin hereket
etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukuk lary kepillendirilýär. Bu hukuk lar «Sy ýasy par tiýa lar
ha kynda»,
«Jemgyýetçilik birleşikleri ha kynda»
Türkmenista ny ň

K a nu n la r y,
Tü rk me n is t anyň Saýlaw kodeksi
we beýleki kanunlar bilen durmuşa geçirilýär.
Konstitusiýamyzyň 81-nji maddasy nyň 6-njy bendinde Türk menistanyň
Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Türk menistanyň
Prezidentiniň tek libi boýunça Türk menistanda adam hu kuk lary boýunça yg ty ýarly wekili saýlaýandygy barada beýan edilen
kadanyň milli kanunçylygy myzda beýan
edilen adam hu kuk lary ny we azat lyk lary ny
durmuşa geçirmekde uly ähmiýete eýedir.
Eziz Watany myzy we halky myzy agzybirlikde rowana ak ýollar bilen ösüşiň täze belent lik lerine alyp bar ýan hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt
bähbit li, umumadamzat ähmiýet li işleri hemişe rowaç bolsun!
Meòli DIWANOWA,
Türkmenistanyò Milli Geòeºiniò Mejlisiniò
deputaty, Mejlisiò Adam hukuklaryny
we azatlyklaryny goramak baradaky
komitetiniò agzasy.

TÜRKMENISTAN —
PARAHATÇYLYGYÒ MEKANY
Para hatçylyga
we
özara ynanyşmaga aýratyn ähmiýet ber ýän
hormat ly Belent Serkerdebaşy myzyň tagallasy bilen Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk
ýagdaýy nyň orny halkara derejesinde barha pug ta lanýar. 2020nji ýylyň 12-nji dekabrynda geçirilen «Bitaraplyk sy ýasaty we onuň
halkara para hatçylygy, howpsuzlygy
we durnuk ly ösüşi üpjün etmekdä ki
ähmiýeti» at ly halkara masla hatyň Jemleý ji resminamasy BMG-niň alty resmi
dilinde çap edilip, agza döwlet leriň arasynda resmi taýdan ýaý radyldy.
Milli Liderimiziň taýsyz tagalla lary, ynsanper wer goldawlary netijesinde
goňşy doganlyk döwleti bolan Owganystan Yslam Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy myz yzygiderli ösdürilýär.
Bu bolsa halkara ulag, energetika we
aragatnaşyk ulgamlary nyň işe girizilmegi bilen has-da dabara lanýar. Muny şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Owganystan Yslam Respublikasynda
Akina — Andhoý menzilleriniň
arasynda ky 30 kilometrlik demir
ýoluň ulanmaga berilmegi, Lebap welaýatynda Kerki (Türkmenistan) — Şibirgan (Owganystan) ugry boýunça
güý jenmesi 500 kilowolt
bolan 153 kilometrlik
elektrik geçiriji ulgamyň, şeýle

hem Mary welaýatynda Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan) hem–de Serhetabat
(Türk menistan) — Turgundy (Owganystan) optiki-süýümli halkara ulgamyň işe girizilmegi-de
aýdyň subut edýär.
Şu ýylyň 15-nji ýanwarynda Lebap welaýaty nyň Çärjew
etraby nyň «Ma laý» gaz känindä ki täze gaz gysy jy desganyň işe girizilmegi hem
türk men tebigy gazy nyň
eksport edilişiniň möçberini
has-da artdyrdy. 21-nji ýanwarda ak şä herimiz Aşgabatda Hazar
deňzindä ki «Dost luk» ýatagy nyň
uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek ha kynda Türk menistanyň
Hökümeti bilen Azerbaý jan Respublikasy nyň Hökümetiniň arasynda
özara düşünişmek ha kynda Ähtnama
gol çekilmegi iki doganlyk döwletiň
ykdysady ugurda ky ösüşlere badalga
ber ýändiginiň anyk mysa lydyr.
Gahry man Arkadagy myzyň dünýä ykdysady ýetiniň durnuk ly ösmegi,
ýurt laryň halk lary nyň para hat ýaşamagy üçin durmuşa geçir ýän umumadamzat bähbit li işleri hemişe rowaçlyk lara beslensin!

M i l l i
Liderimiziň parasat ly baştutanlygynda Garaşsyz,
hemişelik
Bitarap
Türk menistan döwletimiz dünýä ýurt lary ny

EMLÄK BAZARYNYÒ KÄMIL ÝÖRELGELERI
Hormat ly Prezidentimiziň parasat ly baştutanlygynda, demok ratik, hukuk we dünýewi döwlet hök münde hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolan Türkmenistan döwletimizde raýat laryň hukuk lary ny we
azat lyk lary ny üpjün etmek döwlet sy ýasaty nyň esasy
ugurlary nyň biridir. Her bir adamyň hukuk lary ny
we azat lyk lary ny goramak, şol bir wagtda jemgy ýetde
adamyň tebigy we mizemez hukuk lary nyň we azat lyklary nyň kepiliniň ha kyky ulgamy ny döretmek hukuk
döwletiniň esasy şert leriniň biri bolup
dur ýar. Şu nukdaý nazardan,
fiziki we ýuridik şahslaryň
emläk leýin
hu k u k l a r y ny ň
yg t y ba r ly lygy nyň döwlet
ke-

pi l l i klerini
ber k it mek
babatda hem
uly işler durmuşa
geçirilýär.
Berkarar döwletimiziň
bag ty ýarlyk döwründe Türkmenistanda gozgalmaýan emläk bazary emele gelýär we ösýär, raýat lar, kärhana lar we gurama lar gozgalmaýan emläk bilen bagly gatnaşyk lara has
köp gatnaşýarlar.
Islendik jemgy ýetde durmuş gatnaşyk lary nyň sazlaşygy ahlak kada lary bilen baglanyşyk lydyr, emma şeýle
sazlaşyk ly gatnaşyk laryň durnuk lylygy ny, tertipleşdirilmegini we hukuk esaslary ny kanunçylyk ulgamy üpjün edýändir. Şu nukdaý nazardan, 2014-nji ýylyň 3-nji
maýynda kabul edilen «Gozgalmaýan emläge bolan
hukuk laryň we onuň bilen bagly geleşik leriň döwlet
tarapyndan bellige alynmagy ha kynda» Türk menistanyň Kanuny hem degişli gatnaşyk laryň ýörelgeleri
we hukuk esaslary babatynda kanuny kepilnama hökmünde çykyş edýär. Bu Kanun ýurdumyzda gozgalmaýan emläge bolan hukuk laryň, borçlanma lary ň we
onuň bilen bagly geleşik leriň yk rar edilmeginiň we goralmagy nyň döwlet kepillik lerini belleýän kada laşdyry jy hukuk nama boldy. Agza lan Kanunyň 4-nji maddasynda gozgalmaýan emläge bolan hukuk laryň we
onuň bilen bagly geleşik leriň döwlet tarapyndan belli-

bap derejede kämilleşdir ýär.
Gözbaşy ny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan baý ruhy
hem-de taryhy-medeni mirasy,
milli däpleri aýawly sak lamak,
giňden wagyz etmek ýörelgesi türk men halky ny dünýäniň

Milli mirasyň
dabaralanmagy

para hatçylygyň, hoşniýet liligiň ak ýoluna çagyr ýan merkezine öwrüldi. Ýurdumyzda
jemgy ýetiň ruhy sagdynlygyny we ahlak taýdan kämilligini üpjün etmek, taryhy-medeni mirasa sarpa goý mak,
ata-baba lary myzyň hem-de
tutuş adamzadyň nesildennesle geçirip gelýän däplerini ösdürmek, gyzyk lanma
bildir ýän taraplaryň ählisi bilen dost luk ly gatnaşyk lary pug ta landyrmak
Gahryman Arkadagymyzyň
parasat ly baştutanlygynda ama la aşy rylýan syýasatyň ileri tutulýan
ugurlarydyr.
Giň gerimli ynsanper wer gatnaşyk lar birek-biregi goldamak,
Kerwen YMAMGULYÝEW,
medeni hyzmatdaşTürkmenistanyò Döwlet
lygy
ösdürmek,
gümrük gullugynyò
özara
düşünişMary welaýat
mek, hoşniýet li
gümrükhanasynyò
goňşuçylyk ýa ly
iºgärler bölüminiò müdiri,
däpleri döwrekapitan.

beýleki ýurt lary nyň halk lary
bilen ruhy taýdan has-da jebisleşdir ýär.
Häzirki wagtda mukaddes
Garaşsyzlygy nyň şanly 30 ýyllyk toýuna bar ýan ata Watany myz Türk menistan özüniň
hemişelik Bitaraplyk hukuk
ýagdaýyndan gelip çyk ýan
borçlary na gyşarnyksyz eýermek arka ly, dünýä döwlet leri
we halkara gurama lary bilen
netijeli hyzmatdaşlygy has-da
giňeldýär. Ýurdumyz dünýäniň abraýly halkara guramasy
bolan Birleşen Millet ler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen
edara lary bilen hem netijeli
hyzmatdaşlygy alyp bar ýar.
Türk menistanyň
BMG-niň
Bilim, ylym we medeniýet
boýunça guramasy bolan
ÝU NESKO bilen köpýyllyk
özara gatnaşyk lary netijesinde
ýurdumyzyň Gady my Merw,
Köneürgenç we Gady my Nusaý taryhy-medeni ýadygärlik leri ÝU NESKO-nyň Bütin-

dünýä mirasy nyň sanawy na
goşuldy. Şeýle-de türk men halky nyň «Görogly» şadessany,
«Küştdepdi» aýdym we tans
dessury hem-de türk men milli
ha lyçylyk sungaty adamzadyň
maddy däl medeni mirasy nyň
sanawy na girizildi.
Şu
ýylyň
dowamynda
ÝU NESKO-nyň Bütindünýä
mirasy nyň sanawy na Türkmenistanyň köptaraplaýyn we
milli hödürnama lary ny girizmek boýunça degişli işler dowam edilýär. ÝU NESKO-nyň
«Şä herleriň döredijilik toruna»
Aşgabat şä herini girizmek boýunça resminama laryň doly taý ýarlanylandygy hem-de
bu guramanyň sek retariaty na
tabşy rylandygy ny
bellemek
gerek. Bu guramanyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnük li nusga lary nyň sanawy na girizmek üçin «Dutar
ýasamak senetçiligi, dutarda
saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» at ly hödürnama boýunça
resminama laryň toplumy hem
dolulygy na bu gurama tabşyryldy we bu ugurda başga-da
birnäçe işler alnyp barylýar.
Halk bähbit li, halkara
ähmiýet li şeýle döwlet li işleri alyp bar ýan hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak bolsun!
Batyr MÜLLIJAÝEW,
Türkmenistanyò Içeri iºler
ministrliginiò Aºgabat
ºäheriniò Bagtyýarlyk
etrap polisiýa bölüminiò
deròew bölümçesiniò
müdiriniò orunbasary,
polisiýanyò maýory.

ge alynmagy nyň
esasy wezipeleri
kesgit lenilendir.
Hu ku k la r y ň
bellige alynmagy, bellige alnan
hukuk laryň döwlet tarapyndan yk rar edilmeginiň
resmi namasy bolmak bilen, bellige alynmadyk hukuk
bilen deňeşdirilende, gozgalmaýan emläge bolan hukugyň yg tybarlylygy nyň kepili bolup dur ýar. Sebäbi
häzirki döwürde gozgalmaýan emläk fiziki we ýuridik
şahslaryň köpüsi üçin girdejisiniň esasy çeşmesi bolup dur ýar, ol kärendä berilýär, karz alnanda girewiň
obýekti bolup bilýär. Şu ýagdaýlarda döwlet fiziki we
ýuridik şahslaryň hususy emlägi bolup dur ýan zady ny
goramak üçin ähli zerur bolan çäreleri öz üstüne alýar.
Gozgalmaýan emläge bolan şu hukuk lar we hukuk laryň borçlanma lary döwlet tarapyndan bellige
alynmaga degişlidir: eýeçilik hukugy; hoja lygy ýörediş hukugy; operatiw dolandy ryş hukugy; ýer bölegini mirasa goý mak hukugy bilen eýelik etmek hukugy;
ynançly dolandyrmak hukugy; ýer böleginiň ýa-da binanyň, desganyň, üzňeleşdirilen jaýyň bäş ýyldan köp
möhlet bilen kärende (kireý) hukugy; ýer bölegini peýda lanmak hukugy; ipotekadan ýüze çyk ýan hukuklar; ser witut lar; döwlet emlägi döwletiň eýeçiliginden
aý rylanda we hususylaşdy rylanda gozgalmaýan emläk
babatda bellenilýän hukuk lar we borçlanma lar; kazyýet edara lary nyň çözgüt lerinden gelip çyk ýan hukuklar, şeýle hem Türk menistanyň kada laşdy ry jy hukuk
nama larynda göz öňünde tutulan ha lat larda başga hukuk lar we hukuk laryň borçlanma lary bolup biler.
Bellige alnyş ulgamy nyň esasy wezipesi gozgalmaýan emläge bolan hukugyň ýa-da hukugyň borçlanmasy nyň ýüze çyk magy nyň, başga birine geçmeginiň,
bes edilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny ama la aşyrmak hem-de gozgalmaýan emläge bolan
hukuk laryň we onuň bilen bagly geleşik leriň döwlet
sanawyndan maglumat bermek bolup dur ýar.
Gozgalmaýan emlägiň obýekt leriniň hasaba alynmagy ny ama la aşyr ýan döwlet edara lary nyň hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşik leriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy barada ky gulluk bilen özara
gatnaşyk lary, gozgalmaýan emläge bolan hukuk laryň
we onuň bilen bagly geleşik leriň döwlet tarapyndan
bellige alynmagy nyň has-da kämil, yg tybarly we ýokary hilli durmuşa geçirilmeginiň kepilidir.
Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen fiziki
we ýuridik şahslaryň gozgalmaýan emläge bolan hukuk lary nyň we onuň bilen bagly geleşik leriniň döwlet tarapyndan bellige alynmagy ny durmuşa geçir ýän
gulluk Arkadagly eý ýamy myzda işleri netijeli ýerine
ýetirmekde, halky myza netijeli hyzmat etmekde baý
tejribe toplady. Hut şeýle bolansoň, fiziki we ýuridik
şahslar tarapyndan gullugyň işi babatynda gelip gowuşýan bellik ler we tek lipler Türk menistanyň Ada lat
ministrligi tarapyndan düýpli öwrenilip, olaryň geljekde durmuşa geçirilmegi boýunça anyk we ta kyk işler
alnyp barylýar.
Türk menistan döwletimiziň şöhrat ly geljegi, bag tyýar ertiri üçin beýik işleri durmuşa geçir ýän Gahry man
Arkadagy myzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbit li,
dünýä ähmiýet li beýik işleri mydama rowaç bolsun!
Jennet MYRATBERDIÝEWA,
Türkmenistanyò Adalat ministrliginiò Gozgalmaýan
emläge bolan hukuklaryò we onuò bilen bagly
geleºikleriò döwlet tarapyndan bellige alynmagy
baradaky gullugynyò maglumatlary seljeriº
bölüminiò müdiri, 1-nji derejeli ýurist.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek iºlere ýol açýar

2021-nji ýylyò 6-njy awgusty, anna.

MILLI ETNOPEDAGOGIKA
Türk men halky gady my döwürlerden bäri özüniň ajaýyp däp-dessurlary, ahlak gymmat lyk lary bilen
nesillerini terbiýeläp gelipdir. Halkyň gany na siňen milli aý ratynlyk lary ň biri-de maşga la gymmat lygydyr.
Mu kaddeslik derejesine göterilip,
ynsan durmuşy nyň aý rylmaz bölegine öw rü len maşga la her
bir adamyň ýüzüniň tuwagy,
başy nyň täji, ömrüniň zy natydyr. Maşga lada nesilleriň
arkama-arka gelýän sazlaşygy, arabaglanyşygy, öý-ojak
mu kaddesligi, perzent ler bilen ataenäniň arasynda ky mä hir, söýgi, sylag-hormat ebedi dowam edýän, hiç
haçan könelmejek, ähmiýetini ýitirmejek baýlyk lardyr. Her bir adamyň
Watana bolan söýgüsi, ilki bilen,
onuň ene-atasy na bolan söýgüsinden, öýüne, ojagy na bolan yhlasyndan gözbaş alýar.
Maşga la durmuşynda iň esasy zat
agzybirlik, birek-birege düşünişip
ýaşamakdyr. Halky myzda asyrlarboýy maşga la gurmagyň, maşga lada
ýaşamagyň ýazylmadyk kanunlary
dowam edip gelýär. Her bir ynsan
perzent leriniň durmuşda öz ornuny
tapyp, bagt ly bolmagy baradaky arzuwlar bilen ýaşaýar. Çaga zähmet
terbiýesini bermek etnopedagogikamyzyň iň esasy şert leriniň biri bolmak bilen, perzendi ýaşlygyndan
geljek ki maşga lanyň keşigini çekmäge taý ýar edip ýetişdirmekde uly
ähmiýete eýedir. Şeýle hem gyz çaganyň kiçiliginden edep-ek ramly,
çeper elli, mylaýym, asylly bolmagy
üçin eneleriň özi görüm-görelde görkezipdirler. Halk döredijiliginiň naýbaşy eserleriniň biri bolan «Kitaby
dädem Gorkutda ky»: «Gyz eneden
görelde almasa, öwüt almaz» diýen
pä him arkama-arka geçip, biziň şu
günlerimizde hem perzende terbiýe bermegiň nusgasy hök münde uly
ähmiýete eýedir. Bu ýerde aýdyljak
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bolunýan zat — çaga terbiýe bermek
üçin, oza ly bilen, özüň gowy görelde
görkezmeli. Ata ata ýerinde, ene ene
ýerinde öz çaga lary ny diňe bir söz bilen däl, eýsem, gowy hereket leri, özüni alyp baryşlary bilen terbiýelemeli.
Maşga lada ýa ondan daşarda, birekbirege hormat goýmagyň edebini

riň döremegine getirip biler. Şonuň
üçin-de hiç bir zada biper waý garamak bolmaz.
Geçirimli bolmak, her bir işe paýhas bilen çemeleşmek, ilki bilen, gaýyn enäniň borjudyr. Ýöne gelin hem
gaý ny ny edil ejesi ýa ly görüp, onuň
aýdanlary ny göwnüne alman, dur-

Gyzlar — geljek ki gelinler, eneler.
Hut şoňa görä-de, olaryň edep-terbiýesi kiçilikden şol derejä laýyk geler
ýa ly bolma lydyr. Gelinleriň gowy
bolmagy köp babatda enä bagly. Bu
barada: «Enesini gör-de, gyzy ny al,
gy rasy ny gör-de — bizini»
diýen pä him örän ýerlik lidir.
Gyzyň ejesi hem giň göwrümli, akyl-paýhasa uýup
ýaşaýan bolma lydyr. Ol otursa-tursa, gyzy nyň baran ýeri — gaýynlary bilen bir hörpden gopup, şol
öýüň rysga ly na rysgal, berekedine
bereket goşup ýaşama lydygy ny öwran-öwran ýat ladyp durma lydyr. Iki
öýüň arasynda gep gatnadyp ýörmän, gaýynlary nyň ýagşysy ny ýaýyp, ýamany ny ýaşy ryp ýörmek ligi
öwretmelidir.
Onsoňam, gyz — «kişi maşgalasy». Şonuň üçin hem gyz çagany
kiçilikden her bir işe ezber, eda ly,
sy paýy edip ýetişdirmek eneleriň
borjudyr. Asly ha lallykdan tutu lan
türk men maşga lasynda her bir adamyň öz orny, etmeli işi, ýerine ýetirmeli borçlary bolýar. Atadan ogla, eneden gyza nesilme-nesil geçip
gelýän edim-gylymlar bizi bu durmuşda bag ty ýar ýaşamaga, abraýly,
rysgal-döwlet li maşga la gurmaga
iter ýär.
Berkarar döwletimizde ýaşlaryň
bilim alyp, hünär saýlap, boş wagtlary ny bolsa peýda ly işlere gümra
bolup geçirmek lerini, ata-enäniň,
mekdebiň terbiýesini alyp, my nasyp
adamlar bolup ýetişmek lerini arzuw
edýäris. Çünki bilimli, zähmetsöýer,
ha lalhon, edep-terbiýeli ýaş nesiller
sagdyn jemgy ýetiň girewidir.

MAªGALAM – BAª GALAM

sak lap bilýän ene-atanyň perzent leriniň hem il içinde abraýly adamlar
bolup ýetişjekdigi ikuçsuzdyr.
Er tekileriň, dessanlaryň soňy,
köplenç, ýaşlaryň durmuş toýy bilen
tamamlanýar. Ýöne, meniň pikirimçe, hemme zat toýdan soň başlanýar.
Çünki gelin alynmagy bilen, maşgala täze agza gelip goşulýar. Şu ýerdede täze gatnaşyk lar — gaýyn-gelin
gatnaşyk lary ýüze çyk ýar.
Gaýyn-gelin meselesine bir taraply çemeleşmek bolmaz. Sebäbi her
bir adamyň öz dünýäsi, dünýägaraýşy bolýar. Şol jä hetden seredeniňde,
çylşy rymly ynsan gatnaşyk lary nyň
towly taraplary na düşünjek bolmak
hök mandyr. Maşga la durmuşynda
ow unjak zat lar hem uly meselele-

muş sapak lary ny, öwüt-ündewlerini
kabul etmeli. Gaýyn ene hernäçe duýdurmazlyga salsa-da, öz gelniniň hereket lerini synlap, bardy-geldi ýaşlyk
edip, ýalňyşlyk goýberäýeninde-de,
oňa gaty-gaý rym zat diý män, sy paýyçylyk bilen durmuşy öwretmeli. Sebäbi öýe gelin bolup gelen gününden
başlap, ony şu maşga lanyň agzasy,
öz gyzlary nyň biri hök münde görüp,
kabul etmek hem gaýyn enäniň borjy bolup dur ýar. Halk pä himleriniň
birinde: «Gaýynly gelin — gapak ly
gazan» diýilýär. Bu bolsa gaýyn enäniň köp babatda gelninden artyk maç
bolup, ony ýaman gözlerden, ýaman
dillerden gorap, kem-käs ýerleri bolsa
ýuwup-ýaýyp, sepini bildirmän, il hatary na goşma lydygy ny aňladýar.

Sona GAÝYPOWA,
Mary ºäher prokurorynyò
uly kömekçisi, ýustisiýanyò kiçi
geòeºçisi.

ZENAN
MERTEBESI
Islendik ene bilen söhbetdeş
bolsaň, ol perzendiniň geljegi bilen bagly arzuw-hy ýa ly ny, umydy ny sa ňa gürrüň berer. Enäniň
bu sözlerini diňlän ynsan perzendiň şol arzuwlaryň, umyt laryň
eýesi bolmagy ny çyn ýüregi bilen
islär. Gezen ýerlerinde eneleriň
ýagşy zat lary görüp, ýagşy zat lary ýüzüne sylyp:
«Meniňem ba la lary ma ýetirsin-dä!» diý ýän sözleri her birimiziň ykba ly myza nur saçyp dur. Ýaşyň näçä barsa barybersin, sen ata-ene üçin hemişe çagasyň. Bir wa kanyň şaýady bolupdym, şony
ýady ma salsam, özümem birden ýylgy rany my
duý man galýaryn.
Ýaşy segsene ýetip, on bir çagany dünýä inderip, ag tyk-çowluk lary ny daşy na üýşürip, oturan
enäniň garşy-garşy sagat sorap, alada ly nazary ny
gapa dikip: «Ata ňyzyň geler wag ty bolupdy ram
welin, bu gün eglendi öz-ä» diýen sözleri, çowluk lary nyň birini gürletdi. Ol: «Atam indi çaga
däl ahy ryn, alada eder ýa ly» diýdi. Bu sözleriň
yzysüre gapydan giren altmyş ýaşlarynda ky ýaşu ly şol enäniň perzendidi.
Bir zenanyň gürrüňlerini ýat lasym gelýär.
Men oňa saglyk öýünde gabat gelipdim. Ene bolmagy arzuwlap, indi ençeme ýyl bäri perzent söýmek arzuwy bilen ýaşaýan zenan, ine, şeýle diýdi:
«Özüme «Eje!» diýdirip bilsem, başga isleg-arzuwym ýok». Ol ýene gürrüňini hamsygyp dowam
etdi: «Ýoldaşym ikimiz indi ençeme ýyl bäri perzent söý megi arzuwlaýarys, ýöne bu islegimiz
edil başa baryberenok-da» diýeninden, onuň nobaty ýetdi. Aradan birki ýyl geçipdir. Men gyzjagazy my nobatda ky bellenen sanjym üçin lukmanyň ýany na getiripdim. Bir seretsem, şo-ol
öňki, gözleri ýaşly gelin, elinde alty aýlarynda ky
bäbejik. Meni ýylgy ryp garşy alan zenanyň ýüzündä ki ozalky gam-gussadan nam-nyşan ýokdy.

Sebäbi ol indi eje bolupdy. Sanly ja aýlardan ba lasy na dil bitip, oňa eje diý jekdi. Her bir zenanyň
durmuşda eje bolmak pursady gelip ýet ýär. Goý,
şol pursat mähriban zenanlary myzyň hiç birini
köp garaşdyrmasyn!
Bu günki ýaş nesil biziň geljegimiz. Şonuň
üçin hem gyz perzendiň terbiýesine türk mençilikde aý ratyn orun berilýär. Sebäbi olar er tirki
gün kimdir biriniň öýüniň törüni bezejek ýaş gelinler, ejelerdir.
Ata-baba lary myzyň aýdan birnäçe ata lar sözi
bar: «Gyz kişi maşga lasy», «Gyzly öý — gyzylly
öý». Er tirki gün öz salgysy na, «Pylanylaryň gyzy ýa ly gyzyň, ýa pylanylaryň gelni ýa ly gelniň
bolaýsa» diýen sözleri eşiden ejäniň başy gök direýär.
Zenanlaryň sarpasy nyň belent tutulýan ýurdy bolan Türk menistan döwletimizde zenanlara
goýulýan hormat-sylag bimöçberdir. Çaga lar bagynda terbiýelenýän körpeje gyzjagazlary myzdan
başlap, ene-mama lary myza çenli hu kuk döwletiniň kämil kanunlary bilen goraglydyr.
Bize bag ty ýarlyk döw rüni peşgeş beren
hormat ly Belent Serkerdebaşy myzyň jany sag, il
ýurt bähbit li alyp bar ýan tutumly işleri hemişe
rowaç bolsun!
Nurbike AMANOWA,
Türkmenistanyò Adalat ministrliginiò
Aºgabat ºäher döwlet notarial edarasynyò
maslahatçysy.

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK
DER DI ME DER MAN GÖZLÄP...
Käriň žurnalist bolsa, işiň ýazmakdöretmek. Žurnalistligiň ýazyjylykdyr
şahyrlykdan tapawutly tarapy bar. Ol
hem arassa ylhamy ak kagyza geçirip
oňaýmaly däl. Žurnalist durmuşy bolmaly. Durmuşa golaýrak bolmaly. Aýratyn hem oçerk, dokumental oçerk
ýazmaly bolsa.
Adatça, haýsy ulgamyň iş-durmuşyny giňişleýin açmak zerur hasap edilse,
redaktor žurnaliste şonuň bilen bagly-

dokumasynyň ýumşamagy (beýni infarkty) esasynda emele gelen işemiýa
insultdan soňky dowam edýän alamatlary bilen gelen hassany «COVID-19yň» alamatlarynyň bardygyny ýa-da
ýokdugyny kesgitleýän barlaglardan
geçirdiler-de, ertire çenli habar bolmasa, arkaýyn gelibermelidigini mälim etdiler.
Ertesi irden Halkara newrologiýa merkeziniň bellige alyş bölüminde
häzir boldum. Gerek li bellik ler amala
aşyrylandan soň, nirä we kimiň ýanyna

nyň biri ýasmyjyk lar (blýaşkalar) bilen
güýçli dykylypdyr (uky arteriýalarynyň
stenozy). Hudaý diýen ýeriň bar eken,
daýy jan! Damaryň dykylan ýeri 80 göterimden hem ýokary. Indi oňa agram
salmajak bolaly».
Ol şeý diýdi-de, meni söýgetläp, barlag sekisinden turuzdy. «Birden ýeriňden turaýmagyn, ýykylmagyň ahmal»
diýip tabşyrdy. Ol iş otagyndaky telefon enjamyny alyp,
jaň etdi: «Barlagdan geçirip
oturan näsagymyň saglyk ýagdaýlary barada habar bermeli
maglumatlarym bar. Familiýasy
— Garly ýew. Ady — Aşyrmät.
Doglan ýyly — 1964. Boýnunyň
çep ýüzündäki uky arteriýasynyň ýasmyjyk lar bilen dykylan
bölegi howply ýagdaýda. Segsen
göterimden hem ýokarda».
Ol maňa ýüzlendi: «Daýy jan,
hassanyň halyny ýolbaşça habar
etmek biziň borjumyz. Sen hiç
zady alada etme. Biziň lukmanlarymyz örän ökdedir. Esasy zat,
bimaza edýän derdiň sebäbi tapyldy».
Men hoşallygymy bildirip, ýerleşen
otagyma ugradym. Gelýänçäm, eý ýäm,
Resul aga barlagyň netijesinden habarly. Bejergiler başlandy. Soňra Resul aga
meniň ýanyma bir ýaş lukmany getirdi.
«Bu ýigidiň ady Alihandyr. Indi seniň
bejergileriňe Alihan gözegçilik eder. Sebäbi Alihan operasiýa edilmeli hassalar
bilen işleýän bölümiň müdiri» diýdi.
Alihan sy paýy ýigit eken. Ol derdimiň alamatlary bilen gyzyk landy-da,
soňundan hem «Indi seni operasiýa
taý ýarlamak zerur. 3-4 gün içmeli dermanlaryň bar. Ynha, şu gerdejik lerden
her gün agşam sagat 19:00-da birini içgin» diýip tabşyrdy.
Üç-dört gün diýeniň hä diýmän geçdi. Alynýan sanjymlaryň hasabyna gan
basyşymyňam oýnabermesi azaldy.
Garaşylýan pursat ýetip geldi. Alihan
ýanyma gelip, saglyk-amanlykdan soň,
maňa ýüzlendi:
— Ýagdaýlaryňyz gowumy?
— Operasiýadan soň, nesip bolsa,
belli-külli gowlaşar-da.
— Nesip bolsa. Gorkaňok gerek?!
— Ýok, gorkamok. Men yza ýol ýokdugyna düşünýän-ä.
— Ýör, onda, gideli.
(Dowamy bar).

USSAT NEWROLOGLAR
lykda oçerk ýazmagy tabşyrar.
Tabşyrygyň göwnejaý ýerine ýetirilmegi üçin žurnalistiň özi iş
proseslerine gatnaşar. Hakykaty
bolşy-bolşy ýaly, hiç säwlige ýol
bermän suratlandyrmaga synanyşar. Dokumental oçerk lerde çeperçilige, meňzetmelerdir
deňeşdirmelere aýratyn ähmi(Dokumental oçerk)
ýet berjek bolup, zerre ýalanyň
döremegine asla orun berilmeli
däldir. Bu durmuşy hakykat.
barmalydygymy salgy berdiler. Bölüm
Türkmenistanyň Halkara newro- müdir Resul Rahmanow bizi mähirli
logiýa merkeziniň bosagasyndan gi- garşylady. Zerur bolan sowallary berdi.
renimde-de bu dokumental oçerki Gan basyşymyň yzygiderli oýnap durýazmak barada asla pikir etmändim. ýandygyny aýtdym. Men gan basyşyDogrusy, türkmençeläp aýtmaly bol- myň ýokarlanan ýagdaýynda-da, pesesa: «O wagt janym gaýgydy». Çyka- len ýagdaýynda-da sag elimiň gurşup,
nymda welin, men ýazmak pikiri bi- gowşamaga meýillidiginem aýtdym.
len çykdym. Ýogsam, meni bu ýere Hatda gan basyşymyň kadaly wagtynredaktoryň görkezmesi däl-de, derdim da-da şeýle alamatlaryň bolandygyny
getirdi. Men hut şu ýerde hormatly duýdurdym welin, Resul aga: «Bu, eýPrezidentimiziň «Döwlet adam üçin- ýäm, bedeniň insulty ýene-de gaý taladir!» diýen baş taglymatynyň dabara- maga taý ýarlyk görýändiginden habar
lanyşynyň gözli şaýady boldum. Şah- berýär» diýdi. Soňundanam maňa ýüzsy görkezmesi bolmasa-da, Berkarar lendi:
döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe
— Hassahanada ýatmakçymy?
Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy— Elbetde.
na laýyk lykdaky ynsan saglygyna be— Onda ýerleşmeli otagyňy görrilýän döwrebap aladalar bilen bagly kezeýin. Soň sen gerek li lukmançylyk
dokumental oçerke redaktoryň begen- barlaglaryndan geçmeli bolarsyň. Onjekdigini welin bilýän.
soň şol barlaglaryň esasynda biz keseliň sebäplerini anyk larys. Şoňa görä-de
ÖŇÜSYRASYNDA
bejergi bereris — diýip, Resul aga ýerInsult. Lukmançylyk ylmy bu kese- leşmeli otagymy görkezdi-de, meni barliň kelle beýnisiniň öýjük leriniň ganaý- laglara ugrukdyrdy.
lanyşynyň ýetmezçiligi sebäpli jansyzBu başy. Barlaglary tertip boýunlanmagynyň ýa-da kelle beýnisine gan ça geçip, ahyrlaberdim. Megerem, iň
inmegi zerarly beýni damarynyň üzü- soňkusy bolsa gerek. Ultrases barlagylende döreýändigini belleýär.
nyň enjamyny boýnumyň ýüzünden
Gan damarlarynyň aterosk lerozly gezmeledip oturan ak halatly zenan
ýasmyjyk, ýagny gan lagtasy, uýan gan maşgala maňa ýüzlendi: «Daýy jan, siz
(tromb) bilen dykylmagy we kelle beý- heniz beýle derejede garry däl ahyry!»,
nisiniň belli bir bölegine ganyň akyp «Ynha-a-a, siziň derdiňiziň sebäbini-de
barmagynyň haýallaşmagy ýa-da bü- tapaýdyk öýdýän. Kelle beýnisini gan
tinleý bes etmegi, şol bir wagtda beýni bilen üpjün edýän arteriýa damarlary-

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETI
Gazet 1997-nji ýylyò 4-nji iýulyndan
bäri neºir edilýär.

Aºyrmät GARLY,
«Adalat».

ARASSAÇYLYK
DÜZGÜNLERI

Arassaçylyk sagdynlygyň girewidir. Sagdynlyk bolsa ynsanyň başyndaky göze görünmeýän, ýöne bahasy
dünýe malyna deňelýän täjidir. Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi keselleriň öňüni almakda
hem uly ähmiýete eýedir.
Munuň üçin şu aşakdakylary berjaý etmeli:
— elleriňi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmagy endik
edinmeli;
— nahar taýýarlamazdan, çagany naharlamazdan
öň, elleriňizi ýuwmaly;
— çagalar oýun oýnap gelenlerinden ýa-da haýwanlary ellänlerinden soň, ellerini sabyn bilen gowy
ýuwmaly;
— daşardan geleniňden soň, hökman elleriňi sabynlap ýuwmaly;
— howpsuz 2 metr araçägi saklamaly;

hapa taşlanýan bedreleriň üstüni ýapmaly;
— ir säherde beden maşklaryny ýerine ýetirmeli;
— sport bilen meşgullanmaly;
— beden maşklary we sport bilen meşgullanyp, bedeniňiz gowy sowandan soň, ýyly duş kabul etmeli;
— iş ýeriniň tämizligini gazanmaly;
— öýüňiziň daş-töwereginiň hapasyny aýryp, olaryň arassalygyny gazanmaly.
Şu we beýleki şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi keselleriň öňüni almaga, sagdynlyga oňyn
täsir eder.
Rejepbaý NURYÝEW,
Aºgabat ºäher Neºekeºligiò,
arakhorlugyò we ruhy keselleriò öòüni
alyº merkeziniò baº lukmanynyò
wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi.

DURMUª DERÝASYNYÒ BOÝUNDA
(Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanlarynda).
Goýberen ýalňyşlarym örän köp, olaryň
haýsy birini aýdaýyn... Geljegime sapak bolan geçmişim... Etmeli bolup etmedik we
etmesiz etmişim... nebsimi ileri tutup, göwnüne degenlerim... gözüň ýaldyr-ýuldura aldanmagy... galp gazanjyň maşga la sütünini
çagşadyp başlaýşy... Etmişiň diňe geçmişiňe
tegmil däl, geljegiňe hem agram salýan ekeni.

luna öwrülmeseň, hannasa sežde etmeseň,
ha lal işleseň, ha lal gezseň, mahlasy, ha lal
ýaşasaň, döwlet li döwranyň uzak sürülýän
ekeni. Ýogsamam, köne kitaplarda «Hiç kim
onuň hötdesinden gelmez öýdýärmi?» diýen
sözlem bar diýdiler. Dogry şol, hak aýdylan
söz, kanunyň hereket edýän döwletinde, galp
hereket etse, hötdesinden gelinmejek hiç kim
ýokdur.
***

Boýun alýaryn...
(

Öz ýagdaýy ma şeýle bir ynamym bardy,
men ol günleri sowulmaz döwran hasap edýärdim, soň bilip galdym, asyl, «döwran» sözüniň düýp manysy «aýlanyp, öwrülip duran
zat» diý mek ekeni. Çemçäniň sapy bu gün
seniň eliňde, ertir meniň elimde, birigün ýada ýene bir gün ýene biriniň elinde. Ykba lyň
gülüp ba kan wag ty temegiňi öňki katdynda
sak lap bilseň, özüňi ýitirmeseň, nebsiň gu-

Indeksi - 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-107330. Sany 51758. Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna
gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär.
Gazetiň çap edilişiniň hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Telefony: 39-95-36. Bahasy 30 teňňe.

Baş redaktor Maksat NURYÝEW

— agyz-burun ör tüklerini dakynmaly;
— otaglary tiz-tizden ýelejiredip durmaly;
— irden we ýatmazdan öň, dişleriňizi diş pastasy
bilen arassalamaly;
— her gün sabyn bilen ýyly suw ulanmak arkaly suwa düşmeli;
— wagtly-wagtynda dyrnagyňy aýyrmaly;
— nahar iýenden soň, gap-çanaklar dessine ýuwulmaly;
— azyk önümleri, gap-çanaklar saklanylýan ýerlerde we aşhanalarda arassaçylygyň düzgünleri pugta
berjaý edilmeli;
— gök önümler, miweler iýilmezden öň, üstünden
suw akdyrylyp, gowy ýuwulmaly;
— dürli keselleri ýaýradyjylaryň biri-de siňeklerdir.
Şonuň üçin aşhanalary çalt-çaltdan arassalap durmaly,

Durmuºy kyssa )

Ykba lymda şeýle bir aýat-alamat lar peýda
boldy, ýanymda kylaryň hiç biri ýüzüme bakyp, «bu telek» diý mese-de, durmuş wag talwag tal bir hokga çykaryp, çen bolandygy ny
ýady ma saldy durdy, ýöne men bu alamat lardan hiç sapak almadym, netije-de çykarmadym. Boýun almadym. Bilýäňizmi, öz ýalňyşy ny, ejizligini boýun alyp bilmeýän adam iň
ejiz ynsan hasaplanýan ekeni. Bir gün kitap

okap otyrdym. Bir jümläniň üstünden bardym, hamana, hut meniň üçin ýazylan ýa lydy: «Artyk maçlyk laryň we nogsanlyk laryň,
üstünlik leriň we şowsuzlyk laryň, dogrulyklaryň we ýalňyşlyk laryň — bularyň ählisi bitewülikde seniň Özüňsiň. Emma diňe gowy
ýerleriňi dogry saýyp, bärden gaýtma lary ňa
göz ýumsaň, ýalňyşyp bilýändigiňi ýadyňdan çykarsaň — bu özüňi inkär etmek bolar.
Gören ha kykatym şu, özüňi inkär etdigiňçe
işiň bulaşar. Ýalňyşlary ňy boýun alyp bildigiňçe, ýagdaýlaryň ýene-de düzelip başlar.
Özgelere eden ýagşylyk lary ňy ýat laýşyň ýaly, bilmän we bilgeşlin eden ýamanlyk lary ňy
hem ýat la, boýun al, iň bolmanda, öz ýanyňdan, içiňden boýun al, şonda göwnüň giňär,
derdiň ýeňlär...».
Ýöne men ýene-de boýun almadym,
hemme zada hötde gelip bilmeýändigimi,
hemme zady başarmaýandygy my, ähli zadyň erkiniň ma ňa bagly däldigini boýun
alasym gelmedi. Onsoň, bir günden bir gün,
bilgeşleýin goýberen säwlik lerim başymdan
sil deýin eňterilip başlady. Galplyk lar ahyry äşgär boldy. Hiç kim hiç zat bilmeýändir
öýdýärdim, emma hemme zady gör ýän biri bar ekeni. Hiç kim hiç zady eşitmeýändir
öýdýärdim, emma hemme zady eşidýän biri
bar ekeni. Hiç kim duý maýandyr öýdýärdim, asyl, ol biri hemme zatdan habarly ekeni. Hemmeler dymýandyr öýdýärdim, ýöne
kim dymsa-da, ykba lyň ynsaby ňy bir gün
dillendir ýän ekeni.
(Dowamy bar).

Salgymyz: 744013, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly - 100,
Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany.
Telefonlarymyz: kabulhana - 38-62-50/38-62-48 (faks),
jogapkär kätip - 38-62-38,
bölümler - 38-62-28, 38-62-31, 38-62-75,
hatlar bölümi - 38-61-52.
E-mail: adalat-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet
sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.

Rahmet GYLYJOW,
«Dünýä edebiýaty» žurnalynyò
baº redaktory.

