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(Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty)

DÜNÝÄ. SEBIT. TÜRKMENISTAN
Ga raşsyzlygyň 30 ýyly nyň her bir pursatynda ýurdu myzda, sebitde we dünýäde bolup
geç ýän wa ka la ra bolan gat na şygy, täsiri we
äh miýeti Gahry man Arkadagy my zyň pa rasat ly baştutan lygynda Bita rap Türk menistanyň hal ka ra jemgy ýetçi ligindä ki ornu ny barha pug ta landyr ýar.
Gürrü ňi uzak lardan aýla magyň zerurlygy
ýok. Şu aýyň ba şynda — 2-nji awgustda ýurdu my za BMG-niň Nýu-Ýork şä herinde ýerleşýän ştab-kwar tirasyndan hoş habar gelip
gowuşdy. Onda geçen aýyň aýagynda, ýag ny
29-njy iýu lynda Birleşen Mil let ler Gu ra masy nyň Baş Assambleýasy nyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde mil li Lideri miziň
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 görnüşleriniň arabag la nyşygy ny berkit mek» at ly Ka rarna ma nyň gu ra ma nyň äh li agza ýurt la ry ta rapyndan biragyzdan kabul edi lendigi aýdylýar.
48 döwletiň agza lan Ka rarna ma nyň döredijileri bolup çykyş edendigi buýsanjy my zy goşalandyrdy.
Paýhas kä mil ligi bi len Zemin ýa şaý jyla rynyň hök mü rowa ny hasaplanýan adamzadyň
ykba lynda, her asyrda diýen ýa ly, tebigatyň
ýowuz sy nag la ry nyň bolýandygy na heň ňam
şaýat. Koronawirus keseliniň (COVID-19)
pandemiýasy adamzat üçin hut şeýle sy nagla ryň biridir. Bu sy nag adamzat jemgy ýetiniň gat na şyk la ry na güýçli täsir etdi. Tä ze-tä ze
ýol lar gözlenmeli boldy. Güýçli aň, ýiti paýhas
hemişe-de kynçylyk lardan çyk magyň baş badalgasy bolupdyr. Gahry man Arkadagy my zyň
öňe sü ren oňyn başlangy jy nyň Birleşen Millet ler Gu ra masy nyň derejesinde Ka rarna ma
bi len yk rar edil megi niň esasy sebäbi, onuň
umu madamzat derejeli meseleleriň döredýän
kynçylyk la ry ny ýeňil leşdirmäge gönükdirilen ligindedir.
Ýurdu my zyň BMG ta rapyndan yk rar edilen ba ky Bita raplyk derejesi döwlet leriň we
halk la ryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goý maga hem-de dost luk, hoşniýet li
goňşuçylyk gat na şyk la ry ny pug ta landyrmaga
ýardam edýän netijeli gu ral hök münde özü ni
görkezdi.
Ýa ňy-ýa kynda, ýagny 6-njy awgustda «Awaza» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda badalga alan
sebit derejeli 6 sa ny çä rä niň geçiril megi niň
hem özeninde BMG-niň derejesinde kabul edilen Ka rarna ma nyň gozgaýan meselesi bar.
Döw rüň ýowuz sy nagy bolan pandemiýanyň döredýän kynçylyk la ry ny agzybirlik bi len
ýeňip geçmekde zerur bolan köpta raply meseleleriň çözgüt leri Merkezi Aziýanyň döwlet

Baştutan la ry nyň konsultatiw duşuşygynda
ara alnyp masla hat la şyldy. Birek-birege düşünmek hem golda mak ýörelgesi ne eýerip, tapylan çözgüt leriň oňyn netijeleri getir jekdigi
ikuçsuzdyr.
Gahry man Arkadagy myz sebit äh miýetli bu çä rede eden ta ryhy çykyşynda: «Bi ziň
halk la ry myz Ga raşsyzlyk ýyl la rynda öz döwlet li ligi ni gorap sak la magy we berkit megi,
ola ry ösdürmegiň başlangyç tapgyrla rynda
kynçylyk la ry ýeňip geçmegi ba şardylar» diýip bel ledi. Bu konsultatiw duşuşyk Merkezi
Aziýa nyň döwlet Baştutan la ry nyň äh lisi niň
sebiti ni ösdürmek ba rada ky esasy meseleleri
birek-birege yna nyşmaga we ola ry işewür ýagdaýda ara alyp masla hat laşmaga müm kinçi lik
döretdi.
Şeýlelikde, Merkezi Aziýa döwlet leri niň
ykdysady ýeti niň esasy dü züm bölegi bolan
energeti ka bi len; Merkezi Aziýa nyň Ýew ra ziýa
yk ly my nyň beýleki sebit leri bi len ýük we ýolagçy gat nawla ry üçin amat ly utga şyk ly ulag
ulga my ny bi lelikde döret mek bi len; ýurt la rymy zyň arasynda ky doly ba ha ly söwda-ykdysady gat na şyk la ry tä zeden di kelt mek bi len bag ly
meseleler ba rada ky ga raýyşlar öw renildi. Garaýyşla ryň meň zeş gel megi dünýä äh lu mu my
howp bolan tä ze görnüşli koronawirus ýokanjy bi len ýüzbe-ýüz bolan wag tynda ky kynçylyk la ry aradan aýyrmagyň zerur şert leri ni üpjün eder. Gy zyk lanma bildiri len äh li meseleler
boýunça netijeli we gi ňişleýin pi kir alyşma lar,
köp san ly örän peýda ly hem-de mazmun ly
teklipler geljek ki anyk işler üçin ma ny-mazmun ly, bitewi meýdança ny kema la getirer.
Mejlisi miziň dowa mynda bäş dogan lyk
döwlet leriň we halk la ryň dost lugy ny hemde hyzmatdaşlygy ny yzygiderli, gyşarnyk syz
pug ta landyrmagyň, biziň jebisligi mizi, hoşniýet li goňşuçylygy my zy, ta ryhy ykbal la rymy zyň ýa kyn lygy ny we bölünmezligi ni gorap sak la magyň zerurdygy ba rada ky pi kir
eriş-argaç bolup geçdi. Hä zirki döwürde şeýle
düşünjeler aý ratyn gym mat lyga eýedir. Ola ra
eýeril megi bi lelikde uly üstün lik leri we ýeňişleri ga zanmaga, kynçylyk la ry ýeňip geçmäge,
birek-biregi golda maga, dünýä gi ňişlik ler ulga mynda öz ornu ňa oňat düşünmäge hem-de
ony dog ry kesgit lemäge kömek edýär.
«Awa za» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda geçiri len sebit derejeli çä releriň äh lisi Merkezi
Aziýa döwlet leri niň hem-de ola ryň Baştutanla ry nyň el-ele berip, birek-birek bi len habarla şyp, aýdyň netijeleri ga zanmak arka ly öňe
git mäge sy ýasy erki ni, ymtylyşy ny we aýgyt lylygy ny, halk la ryň bolsa jebislige, dost-doganlyga yg rarlydygy ny ýene-de bir gezek ynam ly
tassyk lady. Ga zak, gyrgyz, täjik, türk men we
özbek halk la ry nyň dost-dogan lygy ta ryhy we

döw rebap derejeli köňüldeşlik ler bi len yk rar
edildi. Mil li ga za nylan la ra guwa nyldy, mil li
tagam lar dadyldy, mil li äheň ler diň lenildi.
11-nji awgustda hormatly Prezidentimiz
Türk menista nyň Ýa rag ly Güýçleri niň Harby-Deňiz Güýçleri niň tä ze harby bölü mi niň
hem-de Döwlet serhet gul lugy nyň serhet galasy nyň tä ze bi na lar we desga lar toplu my nyň
açylyş daba rasy na gat naşdy.
Di ňe gora nyş häsiýeti ne eýe bolan Harby
dokt ri na laýyk lykda, Mil li goşu ny my zyň gora nyş ukyby ny pug ta landyrmak we maddyenjam laýyn binýady ny döw rebaplaşdyrmak
meseleleri döwlet Baştuta ny my zyň hemişe
üns merkezinde dur ýar.
Çäginde iki sa ny 3 gat ly, 60 öýli ýa şaýyş
jaýy, şeýle hem ýaş serkerdelere niýet lenen 2
gat ly umu my ýa şaýyş jaýy, çaga lar bagy ýerleşdiri len döw rebap harby bölüm harby gullukçylar we ola ryň maşga la agza la ry üçin mukaddes Ga raşsyzlygy my zyň 30 ýyl lyk senesi ne
ajaýyp baý ramçylyk sowgady boldy.
Dolandy ryş bölü minde «Sanjar» at ly gämi ni dürbi bi len syn lan hor mat ly Belent
Serkerdeba şy myz harby bölü miň Dolandy ryş
nokady na çykyp, harby gä mi leriň du ralgasyna ba ryp, tä ze «Deňiz han»» at ly harby gä misi ni gördi.
Asyl ly däbe görä, Türk menista nyň Ýa ragly Güýçleri niň Harby-Deňiz Güýçleri niň baýdagy galdy ryldy. Türk menista nyň Döwlet
senasy ýaň landy. Şol pursatda bolsa harby gämi leriň ýokarsynda asman giňişliginde ýurdumy zyň Harby Howa Güýçleri niň yg ty ýa ry na
gelip gowşan harby uçarlar peýda boldy. Döwlet Baştuta ny my zyň harby-söweşjeň uçarda
ama la aşy ran üstün lik li sy nag uçu şyndan ruhla nan harby uçarman lar dürli belent likde birnäçe çylşy rym ly öw rüm leri ýeri ne ýetirdi ler.
Soň ra hormat ly Belent Serkerdeba şy myz
serhet ga lasy nyň tä ze bi na lar toplu my nyň toý
bagy ny kesdi. Onuň işi ne ak pata berdi. Serhetçi ler we ola ryň maşga la la ry üçin ýa şaýyş
jaýy, çaga lar üçin oýun meýdançasy, aw toulag lar üçin du ralga we beýleki desga lar bi len
üpjün edi len bu toplum merda na Watan goragçyla ry üçin mu kaddes Ga raşsyzlygy my zyň
30 ýyl lygy my nasybet li ajaýyp baý ramçylyk
sowgady na öw rüldi.
Dünýä äh miýet li başlangyçla ry öňe sür ýän,
sebit derejeli hal ka ra çä releri ýaýbaň landyrýan hem-de Watan asuda lygy nyň alada la ry na
gönükdiri len çä releri utga şyk lylykda ama la
aşyr ýan pa rasat ly döwlet Baştuta ny my zyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbit li, döwlet we
umu madamzat äh miýet li işleri hemişe rowaç
bolsun!
«Adalat».

Siziň Alyhezretleriňiz!
Hormatly döwlet Baştutanlary:
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti
Sadyr Nurgožoýewiç Žaparow,
Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti
Emomali Şaripowiç Rahmon,
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Miromonowiç Mirziýoýew!
Sizi Türkmenistanda mähirli mübärek lemäge, sebiti ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça çözgütleri ara alyp
maslahatlaşmak we kabul etmek üçin ýurdumyza sapar
bilen gelmek baradaky çakylygy kabul edendigiňiz üçin
minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygynyň çäk lerinde geçirilen ozalky mejlisler sy ýasy
gatnaşyk laryň bu görnüşiniň degerlidigini, peýdalydygyny we ýokary netijelidigini aýdyň görkezdi. Ol birek-biregi
tanamaga hem-de oňat düşünişmäge mümkinçilik berýär,
sebit hyzmatdaşlygynyň barşy hem-de ugry barada umumy düşünjäni kemala getirmäge ýardam edýär, Merkezi
Aziýada bolup geçýän ýagdaýlara öz wagtynda we çeýe
täsir etmäge mümkinçilik berýär, hyzmatdaşlaryň bähbitlerini nazara almak bilen, ileri tutulýan milli ugurlary
gurmaga ýardam edýär.
Biz şu günki duşuşygyň sebit hyzmatdaşlygyny has-da
pugtalandyrmagy ugur edinip, bu babatda has işjeň, salgyly ädimler üçin şertleri üpjün etjekdigine, Merkezi Aziýa
sebitiniň kontinental we global işlere netijeli gatnaşmagynyň kuw watly şertine öwrüljekdigine umyt edýäris.
Biziň halk larymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda öz döwletliligini gorap sak lamagy we berkitmegi, olary ösdürmegiň
başlangyç tapgyrlarynda kynçylyk lary ýeňip geçmegi başardylar.
Bu gün Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Türkmenistan hem-de Özbegistan Respublikasy dünýäde bolup geçýän çylşyrymly
ýagdaýlara garamazdan, ykdysady ösüşiň durnuk ly görkezijilerini gazanyp, binýatlyk durmuş maksatnamalaryny
ýerine ýetirýärler. Biziň ýurtlarymyzyň jogapkärli, parahatçylyk söýüjilik li daşary sy ýasaty olara halkara giňişliginde abraý getirdi.
Biz öz gatnaşyk larymyzda hoşniýetli goňşuçylygyň, birek-biregi hormatlamagyň, doganlygyň taryhy kök lerine
hem-de halk larymyzyň medeni — siwilizasiýa ýakynlygyna daýanýarys. Bu mäkäm binýat bize geljege ynamly
garamaga, dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň giň gerimli, uzak möhletleýin we durmuşa ukyply meýilnamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär.
Hormatly döwlet Baştutanlary we
wekiliýetleriň agzalary!
Şu gün biz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygynyň nobatdaky mejlisini geçirýäris.
Munuň özi şeýle görnüşdäki duşuşygyň örän wajypdygyny, bäş döwletiň ählisiniň Baştutanlarynyň goldawyndan
peýdalanýandygyny görkezip, bize Merkezi Aziýa sebitini
ösdürmek baradaky esasy meseleleri ynanyşmaga we işewür ýagdaýda ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýär.
Mälim bolşy ýaly, birnäçe ýyl mundan ozal Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyk laryny geçirmek pikirini ara alyp maslahatlaşyp, biz ýokary
döwlet derejedäki sy ýasy gepleşik leriň bu görnüşiniň Merkezi Aziýada döredijilik li işleri kemala getirmek üçin hemişelik hereket edýän meýdança öwrüljekdiginden ugur
aldyk. Gürrüň biziň sebitimiziň durmuşynyň has möhüm
meseleleri boýunça bilelikdäki özara kabul ederlik li çözgütleri işläp taý ýarlamak we kabul etmek barada barýar.
Bu bolsa Merkezi Aziýa sebitiniň durnuk lylygyny we yzygiderli ösüşini, bu ýerde ýaşaýan halk laryň abadançylygyny we rowaçlygyny üpjün etmek maksady bilen, ýurtlarymyzyň bäştaraplaýyn gatnaşyk larynyň sy ýasy, ykdysady,
durmuş hem-de beýleki ulgamlaryna degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylyň martynda Nur-Sultan şäherinde we 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilen
konsultatiw duşuşyk laryň netijeleriniň biziň döwletlerimiziň sazlaşyk ly we netijeli işleriniň oňyn mysaly bolandygyny bellemek isleýärin. Bu forumlaryň netijeleri häzir
Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda sy ýasy-diplomatik
gatnaşyk lary işjeňleşdirmekde, bilelikdäki ykdysady taslamalary durmuşa geçirmekde, biziň halk larymyzyň arasyndaky ynsanperwer gatnaşyk lary giňeltmekde öz beýanyny tapýar.
Ýurtlarymyzyň Hökümetlerine ýokarda agzalan duşuşyk laryň netijeleri boýunça kabul edilen resminamalaryň
mazmunyna çuňňur seljerme geçirmegi, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň garamagyna orta möhletli
döwre niýetlenen, ozal gazanylan ylalaşyk lary ýerine ýetirmek boýunça «Ýol kartasyny» işläp taý ýarlamagy tabşyrmagy tek lip edýärin. Bu resminamanyň taslamasy boýunça deslapky işler eý ýäm başlandy. Bize mümkin bolan
iň gysga wagtda ony jemlemek hem-de biziň bilelikdäki
işlerimiziň ileri tutulýan ugurlary kesgitleniljek «Ýol kartasyny» kabul etmek zerurdyr.
Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysady ýetiniň esasy dü-

züm bölegi energetika bolup durýar. Biziň ählimiz düýpli
maksadymyzda bu ulgamda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary hem-de geljegi babatda garaýyşlarda bir pikirdediris.
Türkmenistanyň bu başlangyç bilen çykyş etmeginde, ykdysady ösüşiň möhüm ýagdaýy hökmünde energiýa serişdeleriniň iberilişiniň ygtybarlylygy we durnuk lylygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň
Kararnamalaryny sebitiň ýurtlarynyň birnäçe gezek we
biragyzdan goldamagy munuň subutnamasy boldy.
BMG-niň resminamalaryna esaslanyp, biz Merkezi
Aziýada sebitiň içinde energiýa geçirijilere bolan islegleri
kanagatlandyrmak bilen birlikde, halkara üstaşyr geçelgeler arkaly dünýä bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen
howpsuz, durnuk ly energetika hyzmatdaşlygy üçin oňaýly
sy ýasy-hukuk we ykdysady şertleri döretmek ugrundaky
ýol bilen barýarys.
Biziň sebitimiziň ägirt uly tebigy-çig mal serişdeleriniň
bardygyny hem-de onuň geografiýa taýdan ýerleşişiniň artykmaçlyk laryny göz öňünde tutup, häzirki wagtda bizde
ýokarda agzalan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek üçin
hemme mümkinçilik leriň bardygyny pugta ynam bilen
aýdyp bolar.
Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň Merkezi Aziýa
döwletleriniň ählisiniň işjeň we doly görnüşde gatnaşmagy
arkaly amala aşyrylmagynyň zerurdygy hem-de bu hyzmatdaşlygyň sebitiň içinde bolşy ýaly, onuň daşarky çäk leri boýunça hem kuw watly energetika düzümini döretmäge
gönükdirilmelidigi aýdyňdyr.
Ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna özara bähbitli şertlerde ýada olaryň çäk leriniň üsti bilen daşarky bazarlara öz tebigy
gazynyň iberilişiniň möçberini ep-esli artdyrmaga taý ýardygyny aýtmak isleýärin.
Goňşy Özbegistana türkmen tebigy gazynyň iberilmegi, Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hy taý
halkara gaz geçirijisiniň gurlup, ulanylmaga berilmegi gaz
pudagynda netijeli hyzmatdaşlygyň mysallaryna öwrüldi.
Häzirki wagtda Türkmenistan — Hy taý gaz geçirijisiniň täze ugrunyň taslamasyny düzmek bilen baglanyşyk ly
meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşik leri
işjeňleşdirmek meýilleşdirilýär. Şol ugur Täjigistanyň we
Gyrgyzystanyň çäk leriniň üstünden hem çekilip bilner.
Şeýle mysallary elektroenergetika ulgamyndan hem
getirip bolar. Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlaryndaky kuw watlyk lary Merkezi Aziýanyň döwletlerine
elektroenergiýanyň iberilişini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle taslamalary durmuşa geçirmegiň
biziň ýurtlarymyzyň ykdysady ýetlerini ösdürmäge oňat
itergi berip biljekdigine, Merkezi Aziýada köptaraply energetika giňişligini kemala getirmäge ýagdaýlary döredip
biljekdigine ynanýaryn. Hyzmatdaşlygyň bu ugruna ulgamlaýyn we anyk häsiýetli çemeleşmegi tek lip edýärin.
Ulag ulgamy Merkezi Aziýa döwletleriniň hyzmatdaşlyk gatnaşyk larynyň möhüm ugry bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky, şeýle
hem Merkezi Aziýanyň Ýewraziýa yk lymynyň beýleki sebitleri bilen ýük we ýolagçy gatnawlary üçin amatly şertleri
bilelikde döretmelidigimize pugta ynanýaryn. Bu wezipe
strategik maksadyň gazanylmagy — «Demirgazyk — Günorta» we «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça
ozal bar bolan ulag-üstaşyr geçelgeleriň netijeli işledilmegi
hem-de täzeleriniň döredilmegi bilen gönüden-göni baglydyr. Şol ugurlarda Merkezi Aziýa möhüm baglanyşdyryjy
halka bolup hyzmat etmäge gönükdirilendir.
Şunuň bilen baglylykda, ulag pudagynda bilelikde işlemegiň toplanan tejribesini ulanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utgaşyk ly ulag ulgamyny döretmek boýunça anyk
meýilnamalary düzmäge girişmegi tek lip edýäris. Şunda
bize hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny, ilkinji nobatda, sebitüsti desgalary — aw tomobil we demir ýollaryny, köprüleri we ulag düzüminiň beýleki zerurlyk laryny gurmak
arkaly ugurlary kesgitlemek gerek.
Türkmenistanyň Hazar deňzinde öz port kuw watlyklaryny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň bähbitlerine
peýdalanmak üçin hödürlemäge taý ýardygyny tassyk laýarys. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa — Hazar —
Garadeňiz sebiti ugry boýunça Gündogar Ýewropa çykalgasy boljak, şeýle hem Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar
ugry boýunça täze ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala
getirmegiň mümkinçilik lerini öwrenmek boýunça hökümet derejesinde bäştaraplaýyn işçi toparyny döretmegi
tek lip edýäris.
Häzir möhüm wezipe biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky
doly bahaly söwda-ykdysady gatnaşyk lary täzeden dikeltmekden, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmakdan, ony giňeltmekden we hil taýdan täzelemekden
ybaratdyr. Şunda özara salgytlar we paçlar, ýeke-täk üstaşyr tölegleri kesgitlemek, gümrük we migrasiýa amallaryny ýeňilleşdirmek babatda kadalary hem-de düzgünleri
sazlaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşyp bolar.
Şeýle hem haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we
diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk seljermeler hemde iş ýüzünde amala aşyryp boljak tek lipler zerurdyr. Bize
(Dowamy 2-nji sahypada).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndaky

ÇYKYŞY

(Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty)
(Baºlangyjy 1-nji sahypada).
bu wezipäni çözmegiň ýollaryny ulgamlaýyn esasda
gözläp tapyp biljek bäştaraplaýyn iş edarasy gerek diýip pikir edýärin.
Merkezi Aziýada ykdysady we telekeçilik işjeňligine
ýardam bermek boýunça Işewürler geňeşini döretmek
baradaky meselä garamagy tek lip edýärin. Onuň işine
biziň sebitimizde iş tejribesi hem-de ýola goýlan hyzmatdaşlyk gatnaşyk lary bolan daşary ýurtly hyzmatdaşlary hem çekmek bolar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň möhüm ugry daşarky gatnaşyk lara, ilkinji nobatda, biziň
goňşy ýurtlarymyza çykylmagydyr. Biz olara energetikada, ulag ulgamynda, söwdada bilelikdäki taslamalara gatnaşmagy tek lip edip bileris. Biziň pikirimizçe,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Eýran, Owganystan, Pakistan, Hindistan, Orta Gündogaryň we Günorta Aziýanyň gyzyk lanma bildirýän beýleki döwletleri bilen
ykdysady gatnaşyk lar hem-de düzümleýin taslamalar
boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyk larynyň maksatlaýyn
ýollaryny döretmegiň üstünde oýlanyşmak gerek.
Hormatly kärdeşler!
Biziň soňky duşuşygymyzdan bäri geçen döwür
sebit howpsuzlygy babatda ýeňil bolmady. Goňşy Owganystandaky ýagdaýlar durnuk ly däl, Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň serhetlerinden uzakda bolmadyk ýerde
ýerleşen birnäçe beýleki sebitlerde dawaly ýagdaýlar

bar. Şeýle şertlerde bizden aýratyn jogapkärçilik hemde oýlanyşyk lylyk talap edilýär. Biz doganlyk döwletler we halk lar hökmünde biziň umumy öýümiz bolan
Merkezi Aziýanyň berk we durnuk ly bolmagy üçin
parahatçylygy, hoşniýetli goňşuçylygy hem-de özara
düşünişilmegini ähli güýçlerimiz bilen pugtalandyrmalydyrys.
Biziň halk larymyz ähli döwürlerde özara goldaw
bermegiň we raýdaşlygyň nusgasyny görkezip geldiler.
Munuň özi şu gezek hem — dünýä ählumumy howp
bolan täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen ýüzbeýüz bolan wagtynda hem şeýle bolýar.
Ine, eý ýäm bir ýarym ýylyň dowamynda biziň ýurtlarymyz tagallalaryny birleşdirip, pandemiýanyň ýaýramagyna garşy göreşmekde bilelikde işjeň hereket
edýärler. Derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, degişli gorag serişdelerini we beýleki kömek leri
ibermek bilen bir hatarda, Merkezi Aziýa döwletleri
pandemiýanyň durmuş-ykdysady täsirlerini azaltmak
maksady bilen, gysga döwürde söwda gatnaşyk laryny
gerek li derejede goldamaga, ýük leri ugratmak, başlanan ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek üçin
mümkinçilik leri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn
çäreleri işläp düzdüler we ornaşdyrdylar. Emma pandemiýa garşy göreşmek COVID-19 sebäpli ýüze çykýan
töwekgelçilik leri azaltmagyň derejesi gönüden-göni
bagly bolan meseleleri çözmäge ulgamlaýyn we ýokary
hünär ussatlygy derejesinde çemeleşmegi talap edýär.

Şunuň bilen baglylykda, ylym diplomatiýasynyň ugry
boýunça ýurtlarymyzyň lukmançylyk jemgy ýetçilik leriniň arasyndaky gatnaşyk lary işjeňleşdirmegi hem-de
koronawiruslaryň gelip çykyşlarynyň tebigatyny, şolar
sebäpli döreýän keselleriň ýüze çykyşynyň görnüşlerini giňişleýin öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň
hem-de olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp
taý ýarlamaga girişmegi tek lip edýärin.
Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa
boýunça Merkezi Aziýa sebit merkezini döretmegi
maksadalaýyk hasaplaýaryn.
Biz Merkezi Aziýadaky ekologik ýagdaýy gowulandyrmak boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmagyny sebitleýin hyzmatdaşlygyň esasy meseleleriniň hataryna
goşýarys. Ilkinji nobatda, gürrüň Araly halas etmek,
ýerleriň ýaramazlaşmagyna we çölleşmegine garşy göreşmek, buzluklary gorap saklamak we suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalanmak barada barýar. Bu
ugurlarda biziň oňat işläp taý ýarlamalarymyz bar, sebit
we halkara derejelerinde möhüm çözgütler kabul edildi.
Mundan beýläk-de öňe hereket etmegi dowam etmek, BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara düzümlerini,
edaralaryny, maliýe institutlaryny has işjeň çekmek
gerek. Sebitiň ekologiýa gün tertibinde Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň Ýer ýüzüniň beýleki ýurtlary hem-de sebitleri bilen özara hereketleriniň görnüşleri özüni oňat
görkezdi. Beýan edilen ugurlar boýunça biziň ýurtlarymyz bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga

gyzyk lanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyk lary giňeltmek gerek.
Hormatly döwlet Baştutanlary!
Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbitleri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli goňşuçylygyň we hormat goýmagyň köpasyrlyk tejribesine,
egsilmez ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyk laryna,
medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň umumylygyna
daýanyp, öz ýörelgelerimizi açyk we ynanyşmak bilen
beýan edip çözüp bilmejek meselämiziň ýokdugyna
ynanýaryn.
Biziň öňümizde çynlakaý we giň gerimli wezipeler
durýar. Olaryň ählisine Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
hötde gelip biljekdigine ynanýaryn. Şu günki duşuşygymyz hem-de biziň gatnaşyk larymyzyň soňky ýyllarynyň ählisiniň yzygiderliligi şol wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir.
Hormatly döwlet Baştutanlary!
Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!
Şu gün gyzyk lanma bildirilen, netijeli we giňişleýin
pikir alyşmalar boldy, köp sanly örän peýdaly hem-de
mazmunly tek lipler aýdyldy. Olaryň ählisi biziň mundan beýläk ki hereketlerimiziň peýdasyna bolup, geljekde anyk işler üçin many-mazmunly, bitewi meýdançany kemala getirer.
Mejlisimiziň dowamynda bäş doganlyk döwletleriň
we halk laryň dostlugyny hem-de hyzmatdaşlygyny
yzygiderli we gyşarnyksyz pugtalandyrmagyň, biziň

jebisligimizi, hoşniýetli goňşuçylygymyzy, taryhy ykballarymyzyň ýakynlygyny we bölünmezligini gorap
sak lamagyň zerurdygy baradaky pikir eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki döwürde şeýle düşünjeler aýratyn
gymmatlyga eýedir. Olara eýerilmegi bilelikde uly üstünlik leri we ýeňişleri gazanmaga, kynçylyk lary ýeňip
geçmäge, birek-biregi goldamaga, dünýä giňişlik ler ulgamynda öz ornuňa oňat düşünmäge hem-de ony dogry kesgitlemäge kömek edýär.
Bu duşuşyk biziň döwletlerimiziň hem-de olaryň
ýolbaşçylarynyň el-ele berip, birek-birek bilen habarlaşyp, aýdyň netijeleri gazanmak arkaly öňe gitmäge
sy ýasy erkini, ymtylyşyny we aýgytlylygyny ynamly
tassyk lady. Munuň gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we
özbek halk larynyň hakyky bähbitlerine laýyk gelýändigi, olaryň öňde goýlan maksatlara ýetmäge ynamyny
berkidýändigi şübhesizdir.
Pursatdan peýdalanyp, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkeziniň ýolbaşçysy hanym Natalýa Germana
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşandygy üçin minnetdarlyk bildirmek hem-de oňa jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etmek isleýärin.
Men döwletleriň Baştutanlaryna hem-de wekiliýetleriň agzalaryna netijeli işleri üçin minnetdarlyk bildirýärin.

DÖWÜR, DURMUª WE ÝAªLAR

MAŞGALA
BINÝADYNYŇBERKLIGI

EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY
Bütin adamzady tolgundyr ýan ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri
babatda Garaşsyz döwletimiziň ýöredýän
sy ýasaty, milli Liderimiziň öňe sür ýän başlangyçlary uly ähmiýete eýe bolup, dünýä
jemgy ýetçiligi tarapyndan giňden goldanylýar. Döwletimiziň bu ugurda alyp barýan beýik işleri we geljegi nazarlaýan başlangyçlary dünýä halk larynyň bähbidine,
halkara tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna
gönükdirilendir.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynyň
ajaýyp taryhy wakasyna öwrülen — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygynyň barşynda hem
ählumumy howanyň üýtgemeginiň zyýanly täsirine garşy göreşmek, suw-energiýa serişdelerini aýawly peýdalanmak, azyk

howpsuzlygyny üpjün etmek, tebigy betbagtçylyk laryň we senagat galyndylarynyň
zy ýanlaryny azaltmak, Aralýaka sebitiniň
ekologiýa meselelerini netijeli çözmek lige
toplumlaýyn çemeleşmek, Hazar deňzi we
Merkezi Aziýa sebitiniň ekologiýa abadançylygyny gorap sak lamak meseleleri gün
tertibiniň möhüm wezipeleri hök münde
kesgitlenildi.
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri
boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamada «Döwletleriň Baştutanlary Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň pes
uglerodly energiýany ösdürmek boýunça
çäreleri amala aşyrmaga niýetlenen Strategiýasyny işläp taý ýarlamak, şeýle hem
BMG-niň howandarlygynda energetikada ileri tutulýan ugurlaryň biri hök münde
wodorody ösdürmek boýunça halkara «Ýol

SUW — ÝAªAÝªYÒ GÖZBAªY
Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer sy ýasatynyň esasynda halkymyzyň asudalygy, abadançylygy we bagty ýarlygy durýar. Döwlet durmuşynyň ähli ulgamlarynda gazanylýan taryhy ähmiýetli üstünlik ler, ýetilýän belent sepgitler
eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny arşa göterýär, ildeşlerimiziň ýüreginde buýsanç duýgularyny has-da artdyrýar.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň
öňüsyrasynda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda göwrümi 18
million kub metr bolan täze suw howdanynyň gurlup, ulanylmaga
berilmegi tutuş ýurdumyzyň suw bilen ýokary derejede üpjün edilmeginde, oba we suw hojalyk ulgamlarynyň depginli ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýedir.
Hormatly Prezidentimiz Merkezi Aziýa sebitinde suw serişdelerini kadalaşdyrmak we tygşytly ulanmak babatynda tutumly başlangyçlary öňe sürýär, olar dünýä döwletleri tarapyndan yzygiderli
Orazmurad SARYÝEW,
Daºoguz welaýat kazyýetiniò uly
kazyýet ýerine ýetirijisi:
— Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipe-borçlaryna
ygrarlylykda umumadamzat ähmiýetli
ynsanperwer ýörelgeleriň dabaralanmagynyň, goldanylmagynyň we hemişelik
dowam etdirilmeginiň tarapdary.
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary nyň Konsultatiw duşuşygyndaky taryhy çykyşynda hem Gahry man
Arkadagy myz sebit ýurt lary nyň özara
bähbit li gatnaşyk lary nyň, dost-doganlygyň ösüşleriniň ama la aşmagy na gönükdirilen anyk tek lipleri orta atdy.
Halkara derejeli gatnaşyk larda tek lipleri goldanylýan we goldaw tapýan milli
Liderimize diňe bir ildeşlerimiziň däl, eýsem, ynsanperwerligi isleýän hem-de ony
makullaýan umumadamzat jemgy ýetçiliginiň alkyşlary egsilmezdir. Ata-babalarymyz
«Alkyş bilen är gögerer!» diýipdir. Alkyş Size, adalatly Arkadag!

kartasyny» döretmek baradaky başlangy jyny goldaýandyk lary aýratyn beýan edilýär.
Ýeri gelende belläp geçsek, hormatly
Prezidentimiz şeýle tek libi «Türk menistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynyň maý aýynda geçirilen
BMG-niň gazylyp alynýan senagat boýunça
ýokary derejeli ählumumy forumynda öňe
sürüpdi.
Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk
döwründe halkymyzyň asuda, abadan we
bagty ýar durmuşda ýaşamagy, ekologiýa
howpsuzlygynyň we amatly daşky gurşawyň ýokary derejede goralmagy ugrunda taýsyz tagallalar edýän hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň jany sag, alyp bar ýan ilýurt bähbitli işleri elmydama rowaç bolsun!
Mekan BERDIÝEW,
Türkmenistanyò Ýokary kazyýetiniò uly
maslahatçysy.

goldanylýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda suw üpjünçiligi bilen bagly gatnaşyk lar Türkmenistanyň Suw kodeksi, «Agyz suwy hakynda»
Türkmenistanyň Kanuny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalar
bilen düzgünleşdirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň ýörite Karary
bilen tassyk lanylan we üstünlik li durmuşa geçirilýän «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça
Baş maksatnamasy» bu çygyrda binýatlaýyn häsiýete eýedir.
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda gurlan bu suw howdany Garagum derýasynyň aşak akymynda güýz we gyş pasyllarynda
suw toplamaga, derýanyň akymyny sazlamaga hem-de welaýatyň
ekerançylyk meýdanlaryny suwaryş suwy bilen üpjün etmäge uly
ýardam berer.
Halkymyzyň abadançylygynyň we bagty ýarlygynyň, azyk howpsuzlygynyň we suw üpjünçiliginiň ýokary derejesini gazanmak, oba
we suw hojalyk toplumlaryny ösdürmek babatda hemmetaraplaýyn
tagallalary üçin hormatly Prezidentimize alkyşlarymyz çäksizdir.
Nurgeldi BAÝRYÝEW,
Lebap welaýatynyò Köýtendag etrap kazyýetiniò kazysy.

Ahmet NAZAROW,
maýor:
— Milli goşunymyzyň harby gullukçylarynyň durmuşyndaky buýsançly wakalar
hemişelik Bitarap Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly toýuny çuň mazmun bilen dabaralandyrýar.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 11-nji awgustynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň
Harby-Deňiz Güýçleriniň täze harby bölüminiň hem-de Döwlet serhet gullugynyň
serhet galasynyň täze binalar we desgalar
toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagy
harby gullukçylaryň durmuşyna watançylyk duýgularyna beslenen taryhy wakalary
bagyşlady. Ol pursatlar Watan goragçylary
üçin ýurduňy söýmegiň, harby tälimleri erjellik bilen özleşdirmegiň, il bähbidini ähli
bähbitlerden ilerde tutan mugallym, esger,
ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň
göreldesine eýermegiň nobatdaky terbiýeçilik mekdebi boldy.
Milli goşunymyzyň ähli düzümlerin-

de bolşy ýaly, bu täze açylan harby bölümlerde hem harby gullugy mynasyp
alyp barmak bilen birlikde, tälimleri özleşdirmek, sport we döredijilik bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredilen.
Sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen giň mümkinçilik ler Gahryman
Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!»
diýen dünýä nusgalyk şygaryny dabaralandyrýan Watan goragçylary babatdaky taýsyz tagallalarynyň nobatdaky beýanydyr.
Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň
goranyş häsiýetli harby doktrinasyny durmuşa geçirmekde, gadymdan dowam edip
gelýän hoşniýetli goňşuçylyk däplerimizi
ösdürmekde, özara ynanyşmak gatnaşyk laryny berkitmekde, parahatçylyksöýüjilik li
daşary sy ýasaty durmuşa geçirmekde, ýurdumyzyň mukaddes çäk lerini dost-doganlyk serhedine öwürmekde beýik işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza
Watan goragçylarynyň alkyşlary egsilmezdir. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
mukaddes ynamyny ödemek Watan goragçylary üçin bagtdyr, mertebedir, parzdyr!

Maşgala jemgy ýetiň özeni bolup, oňa
möhüm sosial we terbiýeleýjilik orun degişlidir. Ol ykdysady we sosial ösüşiň ýokarlanmagyna öz täsirini ýetirýär. Hormatly
Prezidentimiz her bir maşgalanyň bagty ýar
durmuşda ýaşamagy üçin döwlet derejesinde giň mümkinçilik leri döretmek ugrunda
uly tagallalar edýär.
Ýurdumyzda enäniň, maşgalanyň hemmetaraplaýyn kanuny goraglylygyny üpjün
edýän, hukuk laryny kepillendirýän kanunçylyk namalary bar. Maşgalany goldamaga
we goramaga gönükdirilen döwlet sy ýasatynyň hukuk esaslary kemala getirilýär.
Maşgalanyň ykdysady taýdan özbaşdak lygy we ähli agzalarynyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy üçin zerur şertler döredilýär.
Ata-eneleriň zähmet işiniň maşgala borçlaryny ýerine ýetirmek bilen utgaşdyrylmagy
üçin şertleriň döredilmegi, durmuş infrastrukturasyny ösdürmek, şeýle hem maşgalany, eneligi we çagalygy, atalygy goramak
babatda işleri durmuşa geçirmäge gönükdirilen döwlet sy ýasaty üstünlik li durmuşa
geçirilýär.
2012-nji ýylyň başynda kabul edilen
Türkmenistanyň Maşgala kodeksi munuň
aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistanyň
Maşgala kodeksi raýatlaryň maşgala gurmaga, sagdyn maşgala gatnaşyk laryna, ataeneleriň, çagalaryň we maşgalanyň beýleki
agzalarynyň hukuk larynyň we bähbitleriniň goralmagyna bolan konstitusion hukuk larynyň durmuşa geçirilmegine mümkinçilik berýär.
Maşgala hukuk larynyň goralmagy
Türkmenistanyň raýat kazy ýet önümçiligine laýyk lykda, kazy ýet tarapyndan Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynda göz
öňünde tutulan halatlarda bolsa, döwlet
häkimiýet we dolandyryş edaralary, ýerli
öz-özüňi dolandyryş edaralary, şol sanda
hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.
Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň esasy wezipeleri şulardan ybaratdyr:
— maşgala gatnaşyk larynyň erkek bilen aýalyň meýletin nika baglaşmagynda, är-aýalyň maşgaladaky
hukuk larynyň deňliginde, birek-birege
bolan söýgi we özara hormat bilen düşünişmegi, kömek berilmegi esasynda
we ähli maşgala agzalarynyň maşgalanyň öňündäki jogapkärçilik duýgusynda gurulmagy;
— maşgalanyň umumadamzat ahlak
ýörelgelerinde pugtalandyrylmagy;
— maşgala işlerine başga biriniň gatnaşmagyna ýol berilmezligi,
— är-aýalyň, ata-enäniň we maşgalanyň beýleki agzalarynyň hukuk larynyň
we borçlarynyň ýola goýulmagy we olaryň amala aşyrylmagynyň üpjün edilmegi;
— çaganyň dogulmagyna çenli we
doglandan soňky we beýleki goragy, her
bir çaganyň sagdyn ösmegi we kemala gelmegi üçin amatly şertleriň üpjün
edilmegi;
— eneligiň, atalygyň we çagalygyň
goralmagy.
Türkmenistanda maşgala gatnaşyklarynyň hukuk taýdan düzgünleşdirilmegi döwlet tarapyndan
amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň
7-nji maddasyna laý yk lyk da,
diňe

Raýat ýagdaýlarynyň namalarynyň ýazgysynyň (RÝNÝ) döwlet edaralary tarapyndan bellige alnan nika ykrar edilýär, ol nika
är-aýalyň hukuk larynyň we borçlarynyň
ýüze çykmagyna getirýär. Dini däp-dessurlar boýunça nikalaşmagyň hukuk güýji
ýokdur. Esasy Kanunymyzyň 40-njy maddasyna laýyk lykda, nika ýaşyna ýeten erkek
bilen aýalyň biri-biri bilen ylalaşyp, özara
razylygy boýunça nikalaşmaga hem maşgala gurmaga hukugy bardyr. Maşgala kodeksiniň 15-nji maddasyna laýyk lykda, nika
ýaşy on sekiz ýaş diýlip bellenilýär. Aýratyn
halatlarda, esasly sebäpler bolan mahalynda, hossarlyk we howandarlyk edaralary
tarapyndan nika baglaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça nika ýaşy bir ýyldan
köp bolmadyk wagta peseldilip bilinýär.
Şeýle ýagdaýda, ol adam nika baglaşylan
gününden başlap, doly möçberde kämillik
ukybyna eýe bolýar we onuň kämillik ukyby nika bozulan halatynda hem doly möçberde sak lanyp galýar.
Maşgala kanunçylygyna laýyk lykda,
RÝNÝ edaralaryna arza beren gününden
başlap, bir aý geçenden soň nika baglaşylýar. Esasly sebäpler bolan mahalynda,
RÝNÝ edaralary tarapyndan bu möhlet geçmezinden öň hem nika baglaşylmagyna rugsat berilýär. Şeýle hem
bu möhlet nikanyň baglaşylmagynyň
bellenilen gününden başlap, iki aýdan köp bolmadyk möhlete uzaldylyp
bilinýär. Aýratyn ýagdaýlar hökmünde göwrelilik, çaganyň dogulmagy,
taraplaryň biriniň ömrüne gös-göni
howp abanmagy we umumy çagalarynyň bolmagy, iş ýa-da okuw bilen
baglanyşyk ly başga ýere gidilmegi,
çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylmagy, nikanyň baglaşylmagynyň toý gününde resmileşdirilmeginiň islenilmegi we beýlekiler göz
öňünde tutulýar. Nika dabaraly
ýagdaýda baglaşylýar. Nika baglaşmak üçin 5 şert zerur bolup
durýar: nikalaşýanlaryň özara razylygy; olaryň nika ýaşy-

na ýeten bolmagy; nikalaşýanlaryň psihiki
bozulmagynyň (ruhy keseliň ýa-da kemakyllygyň) netijesinde, olaryň, iň bolmanda, biri kazy ýet tarapyndan kämillik ukyby
ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň; başga
bir resmi nikada durmaýanlygy; nikalaşýanlar biri-biri bilen gös-göni garyndaş
bolmaly däldir. Talap edilýän şu 5 şertden
biri bolmasa, onda nika baglaşylmagyna
ýol berilmeýär.
Jemgy ýetiň iň bir wajyp sosial institutlarynyň biri hasaplanylýan maşgalanyň berk
binýadynyň bolmagy onuň wajyp sütünleriniň biri hasaplanylýan enäniň sarpasynyň
belent tutulmagy bilen aýrylmaz baglanyşyk lydyr.
Şu
nukdaýnazardan,
Gahryman
Arkadagymyzyň enelerimiziň arassa ahlak
dünýäsi, maşgala ojagyna wepalylygy, halkymyzyň milli edep-ekram gymmatlyk lary
dogrusynda «Enä tagzym — mukaddeslige
tagzym» atly kitabyndaky beýan edilen garaýyşlar özüne çekiji, täsirli we gyzyk ly bolmak bilen, bu baradaky köpugurly seljermeleri alyp barmak üçin ägirt uly ylmy we
pelsepe garaýyşlary özünde jemleýär.
Ösüp gelýän neslimizi milli däp-dessurlara laýyk lykda terbiýelemekde, maşgala
mukaddeslik lerini hem-de jemgy ýetçilik
jebisligini berkitmekde Türkmenistanyň
maşgala kanunçylygynyň ägirt uly orny
bardyr. Döwlet sy ýasatymyz il-gün hakyndaky ynsanperwerlik ýörelgäni özüniň baş
maksady edinip, durmuşa geçirilýän hemmetaraplaýyn özgertmeleriň, durnuk ly
ösüşiň mizemez esasyny üpjün edýär.
Döwletimizde maşgala gymmatlygynyň sarpasyny belende göterýän hormatly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt, döwlet ähmiýetli işleri hemişe
rowaçlyk lara beslensin!
Wepamyrat HALYDOW,
Türkmenistanyò Adalat ministrliginiò
ýanyndaky Gozgalmaýan emläge
bolan hukuklaryò we onuò bilen
bagly geleºikleriò döwlet tarapyndan
bellige alynmagy baradaky gullugyò
baº döwlet bellige alyjysy.
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Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça

BILELIKDÄKI BEÝANNAMA
(2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, Türkmenbaşy şäheri)

2021-nji ýylyò 6-njy awgustynda Türkmenbaºy ºäherinde Merkezi Aziýanyò
döwlet Baºtutanlarynyò konsultatiw duºuºygy boldy, duºuºyga Gazagystan
Respublikasynyò
Prezidenti,
Gyrgyz
Respublikasynyò Prezidenti, Täjigistan
Respublikasynyò Prezidenti, Türkmenistanyò Prezidenti we Özbegistan Respublikasynyò Prezidenti gatnaºdylar.
Döwletleriò Baºtutanlary dostluk we
özara hormat goýmak hem-de ynanyºmak, konstruktiwizm we özara düºüniºmek ýagdaýynda geçen gepleºikleriò netijeleri boýunça,
taryhy taýdan emele gelen dostlukly we
hoºniýetli goòºuçylyk gatnaºyklary esasynda sebit hyzmatdaºlygyny ösdürmegiò
depginli ýagdaýyny belläp,
Birleºen Milletler Guramasynyò Tertipnamasynyò düzgünlerine esaslanyp
hem-de halkara hukugynyò umumy ykrar
edilen kadalaryny berjaý etmäge özleriniò
berk eýerýändigini tassyklap,
Merkezi Aziýa sebitini özara hormat
goýmak, deòhukuklylyk, birek-biregiò
bähbitlerini hasaba almak esasynda gepleºikler we geòeºmeler arkaly ösdürmegiò
möhüm meselelerine seretmegiò hem-de
olary çözmegiò zerurdygyny belläp,
öz döwletleriniò sebitde parahatçylygy,
durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiò bähbitlerine açyk we giòden hyzmatdaºlyk etmäge taýýardygyny nygtap,
özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda, ºol sanda syýasy, durnukly ösüº,
söwda-ykdysady we maýa goýum-maliýe, ulag-kommunikasiýa, suw-energetika,
maglumat-tehnologiýa, ekologiýa we medeni-ynsanperwer hyzmatdaºlyk boýunça
gatnaºyklary mundan beýläk-de giòeltmäge hem-de berkitmäge umumy çalºylýandygyndan ugur alyp,
Merkezi Aziýa döwletleriniò möhüm ählumumy hem-de sebit meselelerini çözmekde bilelikdäki baºlangyçlarynyò dünýäde oòat netijeleri berýändigini belläp,
sebitiò döwletleriniò ählumumy howplara hem-de wehimlere, ºol sanda koronawirus ýokanjynyò pandemiýasyna garºy
ysnyºykly hyzmatdaºlygynyò, ºeýle hem
onuò ýaramaz netijelerini bilelikde ýeòip
geçmegiò möhümdigini nygtap,
Merkezi Aziýanyò döwlet Baºtutanlarynyò yzygiderli konsultatiw duºuºygynyò
sebitde köptaraply döwletara hyzmatdaºlygyny mundan beýläk-de berkitmäge ýardam berýän möhüm meseleleri ara
alyp maslahatlaºmaga we ºol meseleler
boýunça teklipleri girizmäge mümkinçilik
berýändigini ýene-de tassyklap,
ºu aºakdakylary beýan edýärler:
1. Döwletleriò Baºtutanlary ºu konsultatiw duºuºygyò Merkezi Aziýa döwletleriniò
Garaºsyzlygynyò 30 ýyllygy ýylynda geçýändigini belleýärler.
ªunuò bilen baglylykda, Taraplar ºu
forumyò Merkezi Aziýa ýurtlarynyò arasyndaky gatnaºyklary mundan beýläk-de
berkitmek we ösdürmek iºinde taryhy ähmiýetiniò bardygyny nygtaýarlar.
2. Taraplar Merkezi Aziýa sebitiniò ähli
döwletleriniò parahatçylykly ösüºine, gülläp ösmegine we durnuklylygyna ýardam
bermek maksady bilen, ikitaraplaýyn hemde köptaraplaýyn çäreleri geçirmek, özara
saparlary amala aºyrmak arkaly köptaraplaýyn hyzmatdaºlygy toplumlaýyn ösdürmegiò möhümdigini we zerurdygyny tassyklaýarlar.
3. Taraplar Türkmenbaºy ºäherindäki
konsultatiw duºuºygyò howpsuzlygy we
durnuklylygy üpjün etmekde, söwda, ykdysady we maýa goýumlary, ulag hem-de
üstaºyr gatnawlar, oba hojalygy hem-de
azyk howpsuzlygy ulgamlarynda, senagat
kooperasiýasy, suw-energetika seriºdeleri, daºky gurºawy goramak, syýahatçylyk,
ylym, bilim, medeniýet we gender deòligi
meselelerinde özara bähbitli sebit hyzmatdaºlygyny mundan beýläk-de ösdürmegiò
geljegi uly bolan ugurlaryna, görnüºlerine
we usullaryna hemmetaraplaýyn seretmäge mümkinçilik berendigini belleýärler.
4. Döwletleriò Baºtutanlary howpsuz,
durnukly, giò we açyk hyzmatdaºlyk etmek
üçin sebitde giòiºligi emele getirmegiò
bähbitlerine öz ýurtlarynyò mümkinçiliklerini ulanmagyò möhümdigini belleýärler.
ªunuò bilen baglylykda, Taraplar Daºary iºler ministrlikleriniò, diplomatik wekilhanalarynyò, konsullyk edaralarynyò,
ºeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniò
BMG-niò we beýleki halkara guramalaryò
ýanyndaky hemiºelik wekilhanalarynyò
ugry boýunça geòeºmeleri geçirmegiò
hem-de gatnaºyklary berkitmegiò möhümdigini belleýärler.
5. Taraplar BMG-niò Baº Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we
ynanyºmak ýyly» diýlip yglan edilen ºu —
2021-nji ýylda Birleºen Milletler Gurama-

synyò adyndan halkara bileleºiginiò kabul
eden giò möçberli we uzak möhletli strategiýalaryny, konsepsiýalaryny hem-de
maksatnamalaryny durmuºa geçirmekde
anyk netijeleri gazanmak maksady bilen,
halkara giòiºliginde Merkezi Aziýa döwletleriniò bilelikdäki iºini güýçlendirmek zerur
diýip hasap edýärler.
6. Döwletleriò Baºtutanlary Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zolak hakyndaky ªertnamanyò gol çekilen gününiò 15
ýyllygynyò, ºeýle hem Semipalatinsk ýadro synag poligonynyò ýapylmagynyò 30
ýyllygynyò 2021-nji ýylda bellenýändigini
nygtadylar.
ªunuò bilen baglylykda, Prezidentler
Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat
zolak hakyndaky ªertnamany durmuºa
geçirmek boýunça sebitiò döwletleriniò
iºjeò hyzmatdaºlygy dowam etmäge taýýardyklaryny beýan etdiler we ýadro ýaragsyzlanmagy we ýaýradylmazlygy iºinde tagallalary birleºdirmek maksady bilen,
beýleki ýadrosyz zolaklar bilen iºjeò hyzmatdaºlygyò zerurdygyny bellediler.
7. Taraplar goòºy Owganystandaky
ýagdaýyò çalt düzgünleºdirilmeginiò Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnuklylygy saklamagyò hem-de berkitmegiò möhüm ºertleriniò biri bolup durýandygyny
tassyklaýarlar. ªunuò bilen baglylykda,
Taraplar owgan jemgyýetinde raýat parahatçylygyny we ylalaºygyny çalt gazanmaga hemmetaraplaýyn ýardam bermäge
taýýardyklaryny beýan etdiler.
ªunuò bilen baglylykda, Taraplar ähli
gyzyklanýan döwletleriò we halkara guramalaryò Owganystanda howpsuzlygy
hem-de durnuklylygy üpjün etmäge, ýurduò durmuº-ykdysady ulgamlaryny dikeltmäge we ony dünýä hojalyk gatnaºyklaryna çekmäge gönükdirilen tagallalaryny
goldaýarlar.
8. Taraplar sebiti ulgamlaýyn we yzygiderli esasda ösdürmegiò möhüm meselelerine seretmek üçin hemiºelik hereket
edýän konsultatiw platforma hökmünde
Merkezi Aziýada howpsuzlyk we hyzmatdaºlyk boýunça dialogy döretmek hakyndaky meseläniò üstünde iºlemek barada
aýtdylar.
9. Taraplar söwda-ykdysady, maýa goýum, senagat, maliýe, energetika, oba hojalygy, kommunikasiýa, durmuº, ekologiýa
ugurlarynda we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlarda gatnaºyklary mundan beýläk-de berkitmek arkaly Merkezi
Aziýa sebitini durnukly ösdürmegi üpjün
etmegi ilkinji nobatdaky wezipe hasaplaýarlar.
Sebitde maliýe ulgamyny bilelikde ösdürmek we maýa goýumlaryny çekmek
maksady bilen, Taraplar Merkezi Aziýa sebitiniò ýurtlaryny, ºeýle hem daºary ýurt maýadarlaryny baglanyºdyrýan
ykdysady platforma hökmünde Halkara
«Astana» maliýe merkezini ulanmagy
ylalaºdylar.
10. Taraplar Merkezi Aziýa döwletleriniò arasynda migrasiýa iºlerini düzgünleºdirmek babatda ygtyýarly edaralaryò
hyzmatdaºlygyny güýçlendirmegiò möhümdigini, ºeýle hem zähmet çekýän
migrantlaryò hukuklaryny we bähbitlerini
üpjün etmegiò, olara hukuk, durmuº, maglumat-geòeºdarlyk kömegini bermegiò zerurdygyny ykrar edýärler.
11. Taraplar özara haryt dolanyºygyny
giòeltmegiò möhümdigini we sebitde söwda amallaryny ýönekeýleºdirmek boýunça
wezipeleri netijeli çözmek üçin özara bähbitli umumy çemeleºmeleri mundan beýläk-de iºläp taýýarlamagyò zerurdygyny
belleýärler.
Taraplar özara söwdany artdyrmak, bilelikdäki ykdysady taslamalary durmuºa
geçirmek, ºol sanda serhetýaka çäklerde
söwda-önümçilik merkezlerini, ºeýle hem
lomaý-paýlaýyº merkezleriniò ulgamyny
ösdürmek maksady bilen, Merkezi Aziýa
döwletleriniò iºewür toparlarynyò hem-de
sebitleriniò arasynda hyzmatdaºlygy giòeltmek boýunça iºleri güýçlendirmegiò
zerurdygyny belleýärler.
12. Taraplar harytlaryò we ýükleriò erkin
hem-de päsgelçiliksiz üstaºyr geçirilmegini üpjün etmek, ºol sanda howa, awtomobil, demir ýol, derýa we deòiz ulaglary
üçin täze halkara ugurlaryny, multimodal
ulag geçelgelerini, halkara köpugurly logistika, söwda we syýahatçylyk merkezlerini döretmek we hereket edýänleriniò
durkuny täzelemek, innowasion, energiýa
tygºytlaýjy we elektron tehnologiýalary ornaºdyrmak, iò gowy halkara tejribesine laýyklykda, serhetüsti amallary ýönekeýleºdirmek hem-de sebitiò üstaºyr geçirmek
mümkinçiligini netijeli ulanmagy üpjün
edýän beýleki bilelikdäki üpjünçilik taslamalaryny amala aºyrmak maksady bilen,
ulag-üstaºyr ulgamda köptaraply hyzmat-

daºlygy mundan beýläk-de çuòlaºdyrmagyò möhümdigini belleýärler.
Taraplar «Demirgazyk — Günorta» we
«Gündogar — Günbatar» halkara geçelgelerini bilelikde ösdürmek boýunça doly
tagallalary ederler.
Taraplar ulag kommunikasiýalary boýunça sebit maslahatyny döretmegi
çaltlandyrmagyò, sebitiò döwletleriniò
gatnaºmagynda amatly halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça amala aºyrylýan we geljegi uly bolan taslamalary
nazara alyp, Merkezi Aziýada ulag ulgamyny bilelikde ösdürmek baradaky Maksatnamalary we Ylalaºyklary ylalaºmagyò
zerurdygyny bellediler.
Taraplar Birleºen Milletler Guramasynyò howandarlygynda Ulag-kommunikasiýa hyzmatdaºlygyny ösdürmegiò sebit
merkezini döretmek hakynda özbek tarapynyò baºlangyjyny goldadylar.
Taraplar goºulan bahanyò sebit ulgamyny we bilelikdäki senagat klasterlerini
döretmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmekde hyzmatdaºlygy ýokarlandyrmak arkaly özara söwdanyò möçberini artdyrmagy
maksat edinýärler.
13. Taraplar söwda-ykdysady, energetika, ulag-logistika hem-de innowasion
ugurlarda özara hyzmatdaºlyga belli bir
maksada gönükdirilen we yzygiderli häsiýet bermek maksady bilen, Merkezi Aziýa
ýurtlarynyò Senagatçylarynyò we telekeçileriniò bäºtaraplaýyn geòeºini döretmegiò zerurdygyny aýtdylar.
14. Taraplar innowasion maksatnamalary we taslamalary bilelikde durmuºa
geçirmek üçin tagallalary birleºdirmegi,
ºeýle hem ylym, tehnologiýalar we innowasiýalar, ylmy barlaglary bilelikde geçirmek, durmuº hem-de ykdysady ösüºiò täze çeºmelerini gözlemek maksady bilen,
ylmy-barlag merkezleriniò arasynda tejribe alyºmak babatda netijeli hyzmatdaºlyk
etmäge ýardam bermegi maksat edinýändiklerini beýan edýärler.
15. Taraplar bilim, ylym diplomatiýasy
babatda, ýokary okuw mekdepleriniò arasynda we ylmy alyºmalar boýunça sebit
Maksatnamasyny iºläp taýýarlamak arkaly rektorlaryò forumlarynyò, ylmy-mugallymçylyk we talyplar jemgyýetçiliginiò ylmy
maslahatlarynyò hem-de simpoziumlarynyò çäklerinde hyzmatdaºlygy çuòlaºdyrmak barada çykyº edýärler.
Taraplar maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmekde we peýdalanmakda öòegidiºligi, ºeýle hem onuò gündelik durmuºa artýan täsirini belleýärler.
Döwletler halkara hukugyò ýörelgelerini
we kadalaryny berjaý etmek bilen, maglumat howpsuzlygynyò täze wehimlerine
garºy göreºmek maksady bilen, tagallalary birleºdirmegi maksat edinýärler.
16. Merkezi Aziýanyò ähli döwletleri howanyò üýtgemeginiò ýaramaz netijelerini
azaltmak we oòa uýgunlaºmak, çölleºmäge garºy göreºmek, suw-energetika seriºdelerini rejeli ulanmak, daºky gurºawy
goramak we ekologiýa, buzluklary gorap
saklamak we uranyò galyndylarynyò saklanýan ýerleriniò rekultiwasiýasy, seriºde
tygºytlaýjy we ýaºyl tehnologiýalary ornaºdyrmaga, ºol sanda energiýanyò dikeldilýän çeºmelerini ösdürmäge gönükdirilen taslamalary we maksatnamalary öòe
sürmek babatda sebit hyzmatdaºlygyny
berkitmegiò zerurdygyny belleýärler.
Taraplar bu ugurlarda sebitde Durnukly
ösüº maksatlaryna ýetmek maksady bilen, uzak möhletli we özara bähbitli hyzmatdaºlygyò usullaryny kämilleºdirmek
üçin bilelikdäki tagallalary etmäge taýýar.
Taraplar sebitiò ähli ýurtlarynyò bähbitlerini nazara alyp, Merkezi Aziýada suwenergetika meselelerini çözmäge ýardam
etmek üçin bar bolan we gurulýan suwenergetika desgalarynyò möhümdigini
bellediler.
Taraplar BMG-niò çäklerinde Birleºen
Milletler Guramasynyò Baº Assambleýasynyò 75-nji mejlisiniò «Tebigat serhetleri
bilmeýär: serhetüsti hyzmatdaºlyk — biodürlüligi gorap saklamakda, dikeltmekde
we durnukly ulanmakda esasy ºert», «Birleºen Milletler Guramasynyò «Suw durnukly ösüº üçin» atly hereketleriò halkara
onýyllygynyò maksatlaryna ýetmegiò barºynyò 2018 — 2028-nji ýyllar üçin ortaça
möhlet boýunça ählumumy synynyò Konferensiýasy», «Aralýaka sebitini ekologiýa
innowasiýalary we tehnologiýalary zolagy
diýip yglan etmek», «Birleºen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiò halkara gaznasynyò arasynda hyzmatdaºlyk»,
«Gazagystanda Semipalatinsk sebitiniò
ilatynyò saglygyny dikeltmek, daºky gurºawyny dikeltmek we ykdysady taýdan
ösüºi üçin halkara hyzmatdaºlygy we iºleri utgaºdyrmak» atly Rezolýusiýalarynyò
kabul edilmegi ýaly halkara we sebit baº-

langyçlaryna bir bitewi düºünmegi we öòe
sürmegi gazanmagyò möhümdigini nygtaýarlar.
Dünýäde we hususan-da, Merkezi Aziýada howanyò ählumumy üýtgemeginiò
buzluklara edýän ýaramaz täsirini nazara alyp, döwletleriò Baºtutanlary Täjigistan Respublikasynyò Prezidentiniò
2025-nji ýylyò «Buzluklary goramagyò halkara ýyly» diýlip yglan edilmegi we Buzluklary goramagyò Halkara gaznasyny döretmek baradaky baºlangyjyny goldadylar.
Döwletleriò Baºtutanlary Türkmenistanyò Prezidentiniò BMG-niò pes uglerodly
energetikany ösdürmek boýunça çäreleri
amala aºyrmaga niýetlenen Strategiýasyny iºläp taýýarlamak, ºeýle hem BMG-niò
howandarlygynda energetikada ileri tutulýan ugurlaryò biri hökmünde wodorody
ösdürmek boýunça halkara «Ýol kartasyny» döretmek baradaky baºlangyjyny goldaýandyklaryny beýan etdiler.
17. Döwletleriò Baºtutanlary sebitde,
ºol sanda Aral deòziniò sebitinde, aýratyn
hem ekologiýa heläkçiligine we howanyò
üýtgemeginiò ýaramaz täsirine sezewar
bolan zolaklarda durmuº-ykdysady we
ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak bilen baglanyºykly meseleleri toplumlaýyn
çözmek üçin tagallalary utgaºdyrmagyò
möhümdigini ykrar etdiler.
18. Taraplar suwuò, atmosfera howasynyò hapalanmagyny azaltmaga, buzluklary gorap saklamaga, ýerleriò zaýalanmagynyò öòüni almaga, bag nahallarynyò
oturdylýan ýerlerini artdyrmaga, tebigy
betbagtçylyklaryò töwekgelçiliklerini, ºol
sanda suw joºmalarynyò, sil akymlarynyò,
gurakçylygyò töwekgelçiliklerini azaltmaga, ºeýle hem arassa agyz suwy bilen
üpjün etmäge we beýleki ugurlara gönükdirilen ylalaºylan çäreleri görmegiò zerurdygyny nygtadylar.
Döwletleriò Baºtutanlary Merkezi Aziýa
döwletleriniò ählisiniò bähbitlerini nazara
alyp we olaryò gatnaºmagynda Araly halas etmegiò halkara gaznasynyò guramaçylyk düzümini we ºertnama-hukuk binýadyny kämilleºdirmek boýunça geçirilýän
iºleriò möhümdigini nygtadylar.
19. Adamzadyò täze ählumumy wehim
— koronawirus ýokanjynyò pandemiýasy
bilen ýüzbe-ýüz bolan häzirki döwründe
Merkezi Aziýa döwletleri bu ýokanjyò ýaýramagyna garºy göreºmek boýunça toplumlaýyn çäreleri görýärler.
Taraplar bu ugurda öz hereketlerini
dünýä bileleºiginiò alyp barýan iºleri bilen
doly sazlaºdyryp, koronawirusa garºy göreºmekde möhüm halkara baºlangyçlary
goldaýarlar.
Döwletleriò Baºtutanlary Gazagystanyò Prezidentiniò BMG-niò howandarlygynda Kesellere we biohowpsuzlyga
gözegçilik etmek boýunça sebit merkezleriniò ulgamyny döretmek, ºeýle hem
BMG-niò howandarlygynda ýörite köptaraplaýyn edarany — BMG-niò Howpsuzlyk Geòeºine hasabat berýän Halkara biologik howpsuzlyk boýunça agentligi
döretmek barada baºlangyjyna goldaw
bildirdiler.
ªunuò bilen baglylykda, ylym diplomatiýa ugry boýunça özara gatnaºyklary
iºjeòleºdirmek, alym-lukmanlaryò, bilermenleriò we bilimiò ugurdaº beýleki ugurlaryndaky hünärmenleriò yzygiderli gatnaºyk saklamagy üçin ähli zerur ºertleri
döretmek barada ylalaºdylar.
Howply ýokanç keselleriò ýaýramagyna
garºy göreºmek iºinde Merkezi Aziýanyò
döwletleriniò tagallalaryny utgaºdyrmak
maksady bilen, Taraplar wiruslaryò we
beýleki ýokanç keselleriò, olaryò döredýän keselleriniò ýüze çykyº görnüºleriniò
tebigatyny, ýokanç keselleri bejermegiò
we öòüni almagyò usullaryny öwrenmek
boýunça sebit mehanizmini döretmek baradaky meselä seretmegi zerur hasap edýärler.
20. Azyk ulgamlarynyò durnuklylygyny
ýokarlandyrmagyò zerurdygy bilen baglylykda, Taraplar azyk önümleri we ilkinji
nobatda zerur bolan harytlar üçin üpjün etmegiò ulgamyny goldamak we «ýaºyl geçelgeler» usullaryny giòden ornaºdyrmak
barada ylalaºdylar.
21. Taraplar Merkezi Aziýada ýaºaýan
halklaryò bähbidine we BMG tarapyndan
yglan edilen Halkara medeniýetleriò ýakynlaºmagynyò 10 ýyllygynyò ruhunda
medeniýetara gatnaºyklary ösdürmek,
medeniýetleriò köpdürlüligini we milletara sabyrly garaýºy goramak, saklamak we
höweslendirmek, sebitiò etnosyýasatyny,
maddy we maddy däl medeni we tebigy
mirasyny öwrenmek we goramak babatda hyzmatdaºlyk etmek we özara goldaw
bermek, edebi gatnaºyklary kämilleºdirmek, halkara festiwallary, forumlary we
bäsleºikleri geçirmek, aýdym-saz, teatr,

ºekillendiriº we senetçilik sungaty, kinematografiýa, teleradioýaýlymlar, arhiw,
muzeý we kitaphana iºi babatda özara
gatnaºyklary çuòlaºdyrmak, ºeýle hem
raýatlaryò, ilkinji nobatda bolsa, ýaºlaryò
arasynda göni gatnaºyklary we syýahatçylary alyºmagy ösdürmek barada ylalaºdylar.
Bu ugurda özara gatnaºyklara ulgamlaýyn we yzygiderli häsiýet bermek maksady bilen, Taraplar medeni-ynsanperwer
alyºmagyò bitewi platformasy hökmünde
«Merkezi Aziýa: bir geçmiº we bir geljek»
diýen at bilen Merkezi Aziýanyò medeni dialogynyò forumyny döretmek barada
ylalaºdylar.
22. Döwletleriò Baºtutanlary halklaryò
arasynda dostlugy berkitmekde sportuò
möhüm ornuny nazara alyp, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi dowam etdirmek,
Taraplaryò çäklerinde halkara sport-köpçülikleýin çäreleri geçirmegi goldamak,
bedenterbiýe we sport guramalarynyò we
edaralarynyò arasynda hyzmatdaºlygy
höweslendirmek barada ylalaºdylar. ªeýle hem Taraplaryò milli sport görnüºlerini
halkara sport giòiºliginde öòe sürmek boýunça tagallalary utgaºdyrmagyò zerurdygy barada bellenildi.
23. Döwletleriò Baºtutanlary syýahatçylyk ulgamynda ysnyºykly özara hyzmatdaºlygyò, ºol sanda bu ulgamy pandemiýadan soòra çalt depginde dikeltmek we
sebitiò ýurtlarynyò arasynda syýahatçylary alyºmagy täzeden ýola goýmak maksady bilen, ýakyndan özara hyzmatdaºlygyò
zerurdygyny bellediler.
ªeýle hem Taraplar serhetüsti çäklerde syýahatçylyk zolaklaryny we klasterleri
döretmek, Merkezi Aziýada bitewi giòiºligi döretmek maksady bilen, syýahatçylyk
önümlerini we ugurlaryny bilelikde öòe
sürmek boýunça iºleri iºjeòleºdirmek barada ylalaºdylar.
Taraplar syýahatçylygy we syýahatçylyk kompaniýalaryny döwlet dolandyryº
edaralarynyò arasynda, ºeýle hem halkara we içerki syýahatçylygy ösdürmäge
gatnaºýan beýleki guramalaryò arasynda
ysnyºykly hyzmatdaºlygy goldap çykyº
edýärler.
Taraplar syýahatçylyk iºini ösdürmek
baradaky maglumatlary, neºir materiallaryny, filmleri alyºmaga mundan beýläkde ýardam ederler, mahabat çärelerini,
maslahatlary we seminarlary geçirmekde,
sergileri we ýarmarkalary guramakda hyzmatdaºlyk ederler.
24. Döwletleriò Baºtutanlary daºary syýasat edaralaryna Sebit hyzmatdaºlygyny
ösdürmek boýunça «Ýol kartasynyò» taslamasyny (Merkezi Aziýanyò döwlet Baºtutanlarynyò konsultatiw duºuºyklarynyò netijeleri boýunça) ylalaºmak boýunça iºi ýakyn
wagtlarda tamamlamagy tabºyrdylar.
25. Döwletleriò Baºtutanlary daºary
syýasat edaralaryna XXI asyrda Merkezi
Aziýany ösdürmek maksady bilen, «Dostluk, hoºniýetli goòºuçylyk we hyzmatdaºlyk hakyndaky» ªertnamany Merkezi Aziýa döwletleriniò Baºtutanlarynyò geljekki
konsultatiw duºuºygynda gol çekmäge
taýýarlamagy tabºyrdylar.
26. Prezidentler Merkezi Aziýanyò döwlet Baºtutanlarynyò konsultatiw duºuºyklarynyò ýeke-täk nyºanyny ulanmak
barada çözgüt kabul etdiler we nyºan hakyndaky Düzgünnamany makulladylar.
27. Prezidentler Merkezi Aziýa döwletleriniò Baºtutanlarynyò Hormat nyºanyny
döretmek barada çözgüt kabul etdiler we
Hormat nyºany hakyndaky Düzgünnamany we nyºanyò Beýanyny makulladylar.
28. Döwletleriò Baºtutanlary Türkmenbaºy ºäherinde geçirilýän Merkezi Aziýanyò ýurtlarynyò zenanlarynyò dialogynyò
forumyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyò ykdysady forumyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyò milli önümleriniò halkara sergisine,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyò milli tagamlarynyò halkara festiwalyna we Merkezi Aziýa
ýurtlarynyò medeniýet we sungat ussatlarynyò baýramçylyk konsertine ýokary baha berdiler.
Döwlet Baºtutanlary daºary iºler ministrlerine Merkezi Aziýanyò döwlet Baºtutanlarynyò dördünji konsultatiw duºuºygyny geçirmegiò möhletlerini hem-de
ýerini kesgitlemek boýunça teklipleri hemde konsultatiw duºuºyklaryò gün tertibini
taýýarlamagy tabºyrdylar.
Konsultatiw duºuºyk däp bolan dostluk,
hoºniýetlilik we ynanyºmak ýagdaýynda
geçdi.
Döwletleriò Baºtutanlary Türkmenistanyò Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç
Berdimuhamedowa myhmansöýerligi we
konsultatiw duºuºygyò ýokary derejede
guralandygy üçin hoºallyk bildirdiler.
Türkmenbaºy ºäheri,
2021-nji ýylyò 6-njy awgusty.
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Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek iºlere ýol açýar

2021-nji ýylyò 13-nji awgusty, anna.
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IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

(Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanynda).
DER DIM BILEN DAR KAŞ
GU RAN LUKMAN LAR
Meni operasiýa otagy na alyp bardylar. Operasiýa sekisine mündürdiler. Şo ýerde-de žurna listçilik-dä.
Ýatan ýerimden ähli zady bilesim
gelýär. Töweregime seredýärin. Çep
tarapymda birnäçe kompýuter ekranlary. Damja laýyn sanjy myň asma
gutujyk lary nyň üç-dört sanysy. Çep
elimiň damaryndan damja laýyn sanjym gutulary nyň birnäçesiniň akymy ny sazlaý jy katolizator enjamy ny
ornaşdyrdylar. Ak ýektaýly, agzy örtük li, eli ellik li, durşy bilen operasiýa
eşigindä ki erkek adam dillendi:
— Gorkaňok gerek?!
— Ýok. Gorkamok.
— Onda başlabereli. Süýr depämdä ki ýeke adamlyk mejimäniň gabarasynda ky çal reňk li dörtburç enjam
aşak lap, alky my ma geldi. Eýläk-beýläk süýşdi. Amaty ny tapandyr-da,
ahyr bir ýerde sak landy. Luk manyň
sesi bilesigelijilige ýugrulan ünsümi
sowdy:
— Häzir, ine, şu ýeriňden bir zat
dür tülen ýa ly bolar. Gork magyn.
— Bolýa.
Luk manlar ýene öz işleri bilen.
Olaryň näme edýändik lerini bilsemem, nä hili hereket ler bilen näme
amal edýändik lerini bilip-bilemokdym. Ýene-de luk man seslendi:

— Özüňi duýşuň gowumy?
— Ýagşy.
— Bimaza edýän zat barmy?
— Ýok.
Olar ýene öz işlerine berildiler. Artyk maç hereket etmeli däldigime düşünýän. Özara gürleşýän sesleri doly
saýgardanok. Usurgaýan bolaý maýyn diýip ätiýaç edýän.
Çümmük läp görmegiň ebeteýini tapman, dodak lary my
müňküldedip gör ýän. Özümi
duýşum gowy. Bokurdagym guraýan ýa ly boldy. Ýuwdundym.
Luk manyň sesi geldi:
— Ýuwdunma, biziň işimize
päsgel ber ýäň. Bimaza lyk döredýän zat barmy ýa?
— Sag elim guruşýan ýa ly.
— Beýle bolmaga ha ky ýok.
Serediň hany, bijaý rak goýaýdymyka?!
Operasiýa gatnaşýan şepagat uýalarynyň biri gelip, meniň elimi düzetdi. Olar ýene öz hysyrdyly işleri bilen
gümra bolup ugradylar. Öz ýanymdan pikir edýän: «Bular gürleseler-ä
ma ňa eşidilýär. Diý mek, öz işleriniň
ussat lary söz bilen däl-de, üm bilen
düşünişýärler. Ýa-da her biri öz etmeli işini — haçan, näme etmelidigini
ta kyk bilýän bolma ly.
Edil şu wagt olaryň ýerine ýetir ýän
işlerini synlasym geldi. Aňsat däldir.
Kyndyr, emma gerek li, örän der waýys kär-dä bu laryňky. Jany myň sag
wag tam soralsa, «Luk manlaryň işiniň der waýyslygy hakda aýtmaga zat
tapardym» diý ýän içimden. Emma
häzir hiç zadam aýdamok. Diňe duýup ýaty ryn. Olar meniň saglygy myň

üstünde işleýärler. Bedenimdä ki öz
şahsy durmuşymda goýberen säwlik lerimiň, pişelerimiň toplanan ýaramaz netijelerini aýyr ýarlar, zy ýansyzlandyr ýarlar.
Luk manyň sesi pikirlerimi böldi:
— Häzir kelläň çep tarapy gyzyp
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gider. Gork ma hem ýuwdunmajak
bol, gaý rat et.
— Bolýa.
Luk manyň sözüne jogap bererime mä hetdel, kellämiň çep tarapy
gyzyp gitdi hem-de bokurdagy myň
içinde gyzgyn akym peýda boldy.
Hama la işden aryp geleniňde, işdämenlik bilen owurt laýan gyzgynjak
çaýyň bokurdagyňda sak lanýan ýaly. Arkan ýatanam bolsaň, aşgazana
ýol tapman, bokurdagyňda tolkun
atyp duran ýa ly. Ýuwdaýasyň gelip
dur. Emma ýuwdunma ly däldigini,
eý ýäm bilýäň. Agzy ňam gurap, dodak larym kepäp bar ýan ýa ly. Teşne
bedeniň küýsegi bolsa, bokurdagyňda dur. Diňe ýuwdunaý ma ly. Hawa,
ýuwdunmazlyk geçmesi agyr pursa-

sesi geldi. Berekellany men lukmanlara aýtma ly ahy ryn. Operasiýanyň sekisinden düşürdilerde, tigirlenýän sekä mündürdiler.
Dä liziň ugry bilen tigirläp ugradylar. Şepagat uýasy nyň ýa kymly
sesi geldi: «Hany, daýy jan, sagyňa seret!». Seretdim.
Maşga lam, çaga larym, inilerim — dünýäniň ähli meselesini
bir gy ra süýşürip gelen ýa kynlarym....
Gözlerinde ýaş, ýüzlerinde gülki.
«Gussanyň gözýaşy ajy, şat lygyň gözýaşy süý ji bolýar» diýen ylmy maglumaty okanym ýady ma düşýär. Emma
bu wagt olaryň hiç biri gözýaşlarynyň tagamy hakda pikir edýän däldir.
Düşünýän. Geçmesi kyn minut laryň,
sekunt laryň ýürek lere sa lan agramyndan ýaňa didelere dolan ajy gözýaşlar meniň sag-aman operasiýadan
çykandygy my gören bat lary na, elbetde, süý jändir. Olar meniň öz ara laryna goşulmagy ma dörän mümkinçilik
üçin begenýärler.
(Dowamy bar).
Aºyrmät GARLY,
«Adalat».

DURMUª DERÝASYNYÒ BOÝUNDA
(Soňy. Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanlarynda).
...Ähli zatdan el ýuwan günüm özümiň ýekedigimi duýup galdym. Şol wagt
«Gaýgysy-gamy, şat lygy-şaga laňy...» — ählisini deň paýlaşmaga döw ta lap topu lan dost lary myň hiç biriniň ha lymdan habar almaga gelmezligi iş sa lyşýan
adamlary my tanap bilmändigimi äşgär etdi. Akyly myz goýa lyşan hasap edýäris, emma, galplyga çümüp, töweregimizi gapyllyk gurşan ma ha ly gögele beý nä
dönýän ekenik.
Ýene-de gapymdan ät län Ka ka ly aga boldy. Ol meni ýazgarjagam bolmady,
öňki günlerimi ýat lajagam, ýat latjagam bolmady. Diňe: «Ogul, hatasyz adam
ýok. Kimdir biri «Men hiç ýalňyşamok» diý ýän bolsa, bu onuň iň il kinji we
iň uly ýalňyşlygydyr. Bilmän eden hata lary myz başy myzdan agdykdyr, biz diňe bilgeşleýin eden işlerimizi ýat lap, iň bolmanda, öz ýany myzdan ökünsegem
ýeterlik. Alla bize ömür beren bolsa, biz kimdir biriniň bag ty üçin ýaşama lydyrys. Hiç wagt umytdan düşme. Işleriň gaý tadan ugrugyp gitmegini isleseň, ýalňyşlyk lary ňy ýat la, boýun al, ökün! Öňki işleriňe ökünmeseň, boýun almasaň,
gaý tadan daýanyp bilmersiň. Şol ýü ki gerdeniňden düşürmeseň, ol seni barha
aşak basar. Inkär etdigiňçe-de, işleriň bulaşar. Geçmişde öwrenen, özleşdiren,
toplan tejribeleriň diňe şol günüňe ýa şu günüňe däl, eýsem, geljegiňe hem haý-

Boýun alýaryn...
(

Durmuşy kyssa )

ry-peýdasy deg ýär. Ol günlerden sapak al, netije çykar. Geljegiňe bak! Belki bu
zat lary görmelisiň, düşünmelisiň. Galplygyň soňunyň ýokdugy ny, ahy ry hökman bilinýändigini we her näçe çarp ursaňam, sapa lak atsaňam, özüňi güýçli,
mekir, ugur tapy jy, ba lyk ýa ly sypjyk hasap etseňem, ha lal bolmasaň, barybir
yzyňdan ýetilýändigini başga lara-da düşündirmelisiň. Maňlaýy ňy ýuwup bolar, ökünseň, toba etseň, ýazyk laryň hem ýuwlup gider, emma müň sür täniň bilen maňlaýyňda ky ny ýuwup bolmaz. Şonam ýuwup bolýan bolsa, bizden öňürdip, maňlaýy myza-da el uzatjak birnäçe kişi tapylardy... Janyň saglygy na şü kür
et-de, indi biraz daýan. Bu durmuş tejribeleri sa ňa indi nä hili hereket etmelidigini öw reden bolsa gerek. Şeýtseň, il-gün seni bagyşlaram, al kyşlaram» diýdi.
Ahy ry özüme güýç tapdym — ýalňyşlyk lary my ýat ladym. Bilgeşlin eden hereket lerimi birin-birin göz öňüne getirdim we ökündim. Boýun aldygym saýy
süňňüm ýeňläp başlady. «Mümkin däl, er teki otarmasana» diýersiňiz, emma bu
ha kykat. Mundan öň asla bilmän, duý man gezen lezzet lerim boýun almakda
eken. Onda nä hili şy pa ly güý jüň bardygy ny bilsediňiz, ga lan ähli zady bir gy ra
goýup, dyza çöküp, gol galdy ryp, bu wag ta çenli bilip-bilmän eden ähli zat laryňyz üçin ökünerdiňiz.
Toba etdigimçe, göwnüm açyldy. Gursagym giňedigiçe, rysga lym giňedi. Ýykyldym, ýerimden galmagy öwrendim. Ýekirildim, barybir söý megi öw rendim.
Maksat lary my düýbünden täzeledim: Halkyň arasynda, halka ýa kyn bir iş bolsa, iliň ýagşysy na ýarasam, elimden gelen ýagşylygy etsem... Belki-de ýer alaryn-da, bagban bolaryn, il-günüň iý jek dat ly miwelerini ýetişdirerin. Arasynda
bolsa, siziň ýa ly üns berip diňleýän ildeşlerime ha lallygyň şy pa ly güý ji hem-de
işleriň ugruk magynda ky täsiri hakda gürrüň bererin. Bir zat möhüm — galplyk, nä hak lyk ahy ry bir ýeriňden urup çykýar. Iň gowusy, arassa gez, arkaýyn
gez. Mekdep döwrümizde «Okamak, okamak we ýene-de okamak» diýen sözi lenç edipdik. Okama lam, görmelem, düşünmelem, dogry netije çykarmagy
hem başarma ly. Ýöne oka lan, görlen zat laryň ählisi bir ha kykaty öňe çykar ýar:
hemme zadyň bol ýerinde-de, bar ýerinde-de, hiç zadyň ýok ýerinde-de, az ýerinde-de, iň tü keniksiz hazy na kanagatdyr. Hemişe bag tyň ýanynda bar bolmak
üçin, berekedi egsilmeýän baý bolmak üçin üns bermeli hem-de ugur alma ly
zady myz: ha lallyk, ha lallyk we ýene-de ha lallyk.
Rahmet GYLYJOW,
«Dünýäedebiýaty»žurnalynyň
baº redaktory.

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

GÜN ŞÖHLESI
GÖKDEN ÝERE INENDE...

dyň iň ulla kan meselesine öwrüldi.
Özüme «Agy ry ýok, ynjy ýok, diňe bir
teşnelige çydabilmeseň, özüňden gör.
Gowusy çyda» diýip, teselli ber ýän.
Şu ýagdaý ýene birküç gezek gaý talandy. Ahy ram luk manyň: «Ine, indi
işimizi tamamladyk, berekella» diýen

Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe ähli ugurlar bilen bir hatarda, jemgyýetçilik gatnaşyk larynda hem düýpli özgerişler bolup geçýär. Şol
sanda jemgy ýetiň ahlak
gymmatlyk lary has-da
baýlaşdyrylýar. Netijede adamlaryň ahlak
aňy ýeti günsaýyn ösýär, özgerýär.
Jemgy ýetiň
döwrebap
özgermeginde
hem-de öňe gitmeginde
şahsy ýetiň orny we täsiri örän uludyr. Çünki ýokary ahlak ly şahsy ýet
ähli ugurlardaky özgertmeleriň hereketlendirijisi bolup çykyş edýär. Şonuň üçin hem ynsanyň ahlak dünýäsi döwletde we jemgy ýetde
ähli bolup geçýän zatlara gönüden-göni täsir
edýän serişde hem-de güýç hökmünde ykrar
edilýär.
Ahlak kadalary adamyň aňynda orun tutup, ýazylmadyk görnüşde hereket edýärler.
Olar gadymy ýetden gözbaşyny alyp gaýdyp,
halk tarapyndan köpüň bähbitlerine uýgunlaşdyrylyp, kämil derejä ýetirilipdir. Häzirki
wagtda hem Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilik li baştutanlygynda ahlak kadalarynyň türkmen jemgy ýetine mäkäm ornaşdyrylmagyna, olaryň döwrebap özgerdilmegine
we giňden wagyz edilmegine döwlet sy ýasatynda aýratyn orun hem-de ähmiýet berilýär.
Ahlak terbiýesi dürli ugurlarda anyk kesgitlenen ahlak kadalary we ýörite meýilleşdirilen terbiýeçilik çäreleri esasynda guralanda, işiň netijeliligini has-da artdyrýar. Şu
jähetden, halkymyzyň müňýyllyk laryň dowamynda toplanyp gelen ahlak gymmatlyk lary
berkarar döwletimizde täze öwüşginlere eýe
bolup, döwrebap ahlak kadalary bilen bilelikde
hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam
üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatyny
has-da dabaralandyrýar.

Güneşe baý Diýarymyzda tomus
pasly dowam edýär. Tomus medeniýetli dynç alşyň gyzgalaňly döwri.
Gün şöhlesiniň, seleň howanyň, dury, arassa suwuň adam saglygy üçin
peýdasy örän uly. Gün şöhlesi ýerlikli peýdalanylanda, ol bedeniň gorag
(immun) ulgamyny pugtalandyrýar.
Ultramelewşe şöhleleriniň diş we
süňk üçin peýdaly D witamininiň işlenilip çykarylmagyna täsiri uludyr.
Ýöne Günüň aşagynda çakyndan
artyk gezilmegi, durulmagy, işlenilmegi adamyň saglyk ýagdaýynda
dürli bozulmalary döredip biler.
Gün urmak – bu aşa yssy günlerde Gün şöhlesiniň täsiri netijesinde kelle-beýnä zeper ýetmegidir.
Howanyň gyzan döwründe Günüň
aşagynda uzak wagtlap gezilse,
bedeniň aşa gyzmagynyň netijesinde merkezi nerw ulgamyna zeper ýetip biler. Ol ýagdaý bedeniň
suwy, mineral duzlary ýitirmegi we
ýylylygy dolandyrýan, kadalaşdyrýan ulgamlaryň bozulmagy bilen
baglylykda ýüze çykýar. Gün urmasy ýüze çykan ýagdaýynda, bedeniň
deri örtügi gyzarýar, guraksylanýar,

Ýokary ahlak ly adam her hili şertlerde
hem ejizlemän halal ýaşamaga çalyşýar, arassa gazanjyň hasabyna ek lenýär, şol ruhda hem
çagalaryny terbiýeleýär. Döwletiň kanunlarynyň öňünde şahsy jogapkärçiligini duýup,
olara hormat goýup ýaşaýar hem-de kanunyň
talaplaryny gyşarnyksyz berjaý edýär. Bu barada döwlet Baştutanymyzyň «Türkmeniň
döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Ahlak

şahsy ýetiň jemgy ýetdäki abraý-mertebesiniň,
hormat-sylagynyň ölçegidir, has anygy, onuň
derejesine täsir edýän görkezijilerdir.
Ahlak we hukuk kadalarynyň her bir adam
tarapyndan doly we dogry bilinmegi islendik
döwürde hem zerurdyr. Bu ýagdaý her bir şahsy ýetiň jemgy ýetde özüni talabalaýyk alyp

HALALÝAŞAÝ YŞ—AHLAK
KADALARYNYŇYKRARNAMASY
kadalarynyň türkmençilikdäki ykrarnamasy
halal ýaşaýyşda. Halal ýaşaýşy adamyň ynsaby
kesgitleýär» diýlip bellenilýär. Adam ahlagynyň gözbaşy bolan ynsap hakdaky garaýyşlar
kitapda şeýle dowam etdirilýär: «Ynsap — ýaşamagyň kanunlary» diýmek bolýar. Halkymyzyň medeniýetinde, ynam-ygtykatlarynda bolsa türkmençilik ýörelgeleri esasy orny
eýeleýändir. Türkmençiligiň tutuş mazmuny
hem ynsaplylygy ündemekde jemlenendir.
Hawa, halk döredijiliginiň güýji hem ynsanperwer bolmagy terbiýeleýänligindedir. Bu
ömrüň boýy öwrenilmeli taglymatdyr».
Jemgy ýetde ahlak-hukuk kadalarynyň
hökmürowanlygyny üpjün etmek möhüm
wezipe bolup durýar. Her bir şahsy ýetiň durmuşda ahlak we hukuk kadalaryna hormat
goýmagyň we olary üýtgewsiz ýerine ýetirmegiň özüniň mukaddes borjudygyna düşünmegi zerur. Bu çemeleşme jemgy ýetde baky
asudalygyň we agzybirligiň kepilidir, islendik
özgertmeleriň netijeli durmuşa geçirilmeginiň
möhüm şertidir. Şeýle-de «borç» we «jogapkärçilik» diýen düşünjeleriň diňe bir kanunyň
kadalaryna däl-de, eýsem, ahlak kadalaryna
hem mahsusdyr. Borç we jogapkärçilik kämil
ahlagy emele getirmegi üpjün edýän serişdelerdir. Şoňa görä-de, bu düşünjeler terbiýeçilik
işinde aýratyn üns merkezinde sak lanylmaga
mynasypdyr. Öňe sürülýän ahlak düşünjeleri

mähriban ildeşlerimize, howpsuz
zähmet çekmekleri, bolelin durmuşda asuda ýaşamaklary üçin ýangyn
howpsuzlyk düzgünlerini ýatlatmagy
makul bildik.
Häzirki döwürde innowasiýanyň ösmegi bilen, el zähmetini ýeňilleşdirýän
dürli görnüşdäki elektrik enjamlary giňden
ulanylýar. Elektrik enjamlarynyň birikdirijileriniň garşylyklaýyn geçip, gyzmagynyň
öňüni almak üçin, olaryň berk gysylyp durmagy üpjün edilmeli. Elektrik enjamlarydyr

Indeksi - 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-107387. 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

Annabeg HOJAGULYÝEWA,
Ýokanç keselleri
merkezleri müdiriýetiniò
Inçekeseli bejeriº-öòüni
alyº merkeziniò
kardiolog lukmany.

YNSAN WE YNSAP

barmagyny, esasan hem ähli ahlak-hukuk
borçlaryny gyşarnyksyz ýerine ýetirmegini
üpjün edýär.
Ýeri gelende bellesek, raýatyň watançylyk
borjunyň kanunçylyk we ahlak çygyrlary bardyr. Kanunçylyk nukdaýnazaryndan, her bir
adam döwletiň Konstitusiýasyny we kanunlaryny, adam hukuk laryny we azatlyk laryny
hormatlamaga we berjaý etmäge, öz üstüne
alan gulluk we wezipe borçlaryny döwletimiziň ýagty geljeginiň hatyrasyna ak ýürekden
ýerine ýetirmäge, Watany goramaga borçludyr. Ahlak nukdaýnazaryndan, her bir raýat
gündelik durmuşynda ýurdumyzy ösdürmäge goşant goşmagy, ahlak we edep kadalaryny
hormatlamagy we berjaý etmegi, milli mirasymyzy gorap sak lamagy, jemgy ýetçilik bähbidini şahsy bähbidinden ileri tutmak duýgusyny özünde terbiýelemelidir.
Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp eserinde beýan
eden: «Watana söýgi daglarymyzdaky çeşmeçaýlaryň tereňligidir, asmanyň hem Zeminiň,
deňzimiziň mawy giňişliginiň asudalygydyr.
Bularyň barsy Watandyr, elýetmez gymmatlyk larymyzdyr» diýen çuňňur mazmunly, ähli
döwürler üçin gymmatyny ýitirmeýän ganatly
sözlerini okan mahalyň, kalbyňda Watan mukaddesligi, zähmetsöýerlik, il ezizligi, geljegiň
şuglasy hakynda nurana duýgular döreýär.
Hemişelik Bitarap Türkmenistan döw-

BER JAÝ
EDIL ME LI
DÜZGÜN LER

Türkmenistanyň Içeri işler
ministrliginiň Döwlet ýangyn
howpsuzlygy gullugynyň işgärleri tarapyndan döwletimizdäki ilatly ýerlerde eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan,
ykdysadyýet desgalarynda,
guramalarynda, oba hojalyk ekinleri bilen
bagly işleriň alnyp barylýan oba senagat
toplumlarynda ýangynyň öňüni alyş çäreleri möwsümleýin geçirilýär. Bu öňüni alyş
çäreler bolsa ýangynyň sanynyň azalmagyna getirýär.
Zerur şertler berjaý edilende, ähli nogsanlyklaryň öňüni alyp bolýar. Ýangyn,
köplenç, tötänlikde döreýär. Adamlar özleri
duýmazdan, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozýarlar. Şonuň üçin hem tomus
paslynyň ýangyn howply möwsüminde

ýadawlyk, kellagyry, baş aýlanma,
mejalsyzlyk, aýaklarda agyry, kähalatlarda gaýtarmak, ýüregiň çalt
urmagy, huşuňy ýitirmek, uka meýillilik, gulaklaryň şaňlamasy ýaly
alamatlar ýüze çykýar. Bedeniň
gyzgyny ýokarlanýar. Öz wagtynda
kömek edilmese, ýagdaýyň has-da
agyrlaşyp, ýaramaz ýagdaýlara getirmegi mümkin.
Gün uran halatynda, ejir çekene
köp suwuklyk içirmek maslahat berilýär. Sowujak suw, aýran, gök çaý
içirmeli. Elbetde, bar bolsa korwalol
damjasyny içirmek, naşatyr spirtini
ysgatmak bolar.
Her bir adam tomus paslynda
dynç alyşlara, gezelençlere gidende,
işlände, açyk howada suwa düşende, Günüň ýiti şöhlesinden, ýagny

Gün urmasyndan goranmagy başarmalydyr. Tomsuň yssy günlerinde 2
ýaşa çenli çagalara, ýarawsyz we
gartaşan adamlara sagat 10:00-dan
18:00-a çenli açyk Günüň aşagynda
gezmek maslahat berilmeýär. Yssy günlerde kelle ýalaňaç gezmek
bolmaýar, kelläňe başgap geýmek,
ýaglyk daňynmak, saýawan götermek maslahat berilýär. Gözüňe gara äýnek dakynmak hem oňat täsir
edýär. Açyk meýdanda suwa düşülende, meýdanda Güne ýanylanda
sagat 11:00-dan 18:00-a çenli Gün
şöhlesiniň aşagynda bolmak (esasan
hem sagat 15:00-dan 18:00-a çenli)
has howply. Çagalar baglaryna gatnaýan körpeler kölegede oýnamaly.
Gün şöhlesinden peýdalanmak
üçin ir sagat 06:00-dan 09:00-a çenli
aralyk iň amatly wagtdyr. Suwa düşülýän ýerlerde ýa-da islendik başga
ýerlerde Gün wannalaryny ýylda 50
gezekden köp kabul etmeli däl.
Sagdyn durmuş ýörelgesine
eýermek saglygyň girewidir.

elektrik setleri sarp edijileriň tehniki ulanyş
düzgünleriniň hem-de gurluş düzgünleriniň talaplaryna laýyk gelmegini hemişe
gözegçilikde saklap, birkemsiz işlemegini

letimiziň mukaddes topragyny gorap saklamakda we şu günki nesillere ýetirmekde uly işler bitiren atalarymyzyň, hormatly
Prezidentimiziň atasy, mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylyk ly ömür ýoly, onuň 1941 — 1945-nji
ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda
görkezen edermenligi
we uruşdan soňky ýyllarda döwletimizi, milli
bilim ulgamyny ösdürmekde durmuşa geçiren
nusgalyk işleri bagty ýar
durmuşda ýaşaýan her
bir ildeşimiz üçin kämil
görelde mekdebidir.
Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe ýaşlaryň döwrebap ahlak keşbini kemala getirmek meselesine döwlet sy ýasatynyň
esasy ugurlarynyň biri hökmünde garalýar.
Häzirki wagtda terbiýeçilik işiniň ähli usullaryndan, serişdelerinden, mümkinçilik lerden
giňden peýdalanyp, ýaşlaryň dogry ahlak garaýyşly kämil şahsy ýetler bolup ýetişmek leri, jemgy ýetde ýüze çykýan her bir ahlaksyz
hereket bilen barlyşyksyz göreşmek leri, ahlak-hukuk kadalaryna deň derejede hormat
goýmak lary we olary gyşarnyksyz ýerine ýetirmek leri ugrunda uly tagallalar edilýär. Bu
babatda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda şu ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin
mejlisinde möhüm wezipeler kesgitlenildi. Bu
wezipelerden ugur alyp, prokuratura edaralarynyň işgärleri hem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
Goý, ýaşlaryň ylymly-bilimli, arassa ahlak ly, giň dünýägaraýyşly şahsy ýetler bolup
ýetişmegi üçin beýik işleri durmuşa geçirýän
hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag,
ömri uzak, belent başy aman bolsun!
Gunça MAMINOWA,
Ahal welaýatynyò prokurorynyò
Iºgärler boýunça uly kömekçisi,
1-nji derejeli ýurist.

gazanmaly. Gorag enjamlarynda, elektrik
setlerinde öňüni alyş, abatlama, duýduryjy bejergi işleriniň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmeli. Elektrik enjamlarynda
tehniki näsazlyklar ýüze çykan halatynda
ony, öz wagtynda düzedip, gorag enjamlarynyň gysga tok utgaşmasyna, aşa agram
düşmezligine, uly geçiş garşylygyna, toguň derejesiniň aşa köpelmegine, şeýle-de
elektrik enjamlarynyň iş tertibine hemişe
gözegçilik etmeli.
Elektrik enjamlary ulanylanda, ýangyn
howpsuzlyk düzgünlerini üpjün etmek
meselesi boýunça nobatçy işgärler bilen
gözükdirme geçirmegi guramaly. Elektrik
enjamlarydyr elektrik setleri gözden geçirilende, gorag enjamlarynyň guratdygyny,
ýangyndyr ot almaga getirip biljek kada
bozulmalaryň ýokdugyny barlamaly.

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.

Toparlaýyn sowadyjylary iýmitlendirýän elektrik geçirijiler goragyň bardygyna
garamazdan, olaryň hersi aýratynlykda
özbaşdak elektrik gorag tilsimaty bilen
üpjün edilmelidir. Sowadyjylar beýiklikde
oturdylanda, dolandyryş pultuna barmasy
kyn bolsa, onda iýmitlendirijiniň elektrik
geçirijisinde hökman öçüriji goýmaly. Sowadyjynyň elektrik geçirijisini silkip aýyrmak gadagandyr.
Ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmek her birimiziň borjumyzdyr,
mähriban ildeşler!
Ýazmuhammet AKMEDOW,
Türkmenistanyò Içeri iºler
ministrliginiò ýanyndaky
Ýangyn howpsuzlygy
müdirliginiò 6-njy bölüminiò
müdiri.

