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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
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MILLI LIDERIMIZIÒ BEÝIK IªLERI:
dünýäde parahatçylygy ösdürmegiò aýdyò ýoly

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk
toýunyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň her güni zähmet üstünliklerine beslenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň sazlaşykly
ösüşleri bolsa köpmilletli halkymyzyň agzybirligini, mukaddes Watanymyzyň Bitaraplyk
ýörelgelerini dabaralandyrýar.

Milli Liderimiziň beýik başlangyçlary esasynda şu
ýylyň 6-njy awgustynda gojaman Hazaryň türkmen
kenarynda ýerleşen «Awaza» milli sy ýahatçylyk zolagynda üstünlik li geçirilen halkara ähmiýetli çäreler
ata Watanymyzyň Bitaraplyk ýörelgelerinden ugur
alýan «Açyk gapylar» we giň halkara hyzmatdaşlyk
sy ýasatynyň çäk lerinde ählumumy parahatçylygyň,
durnuk ly ösüşiň bähbidine strategik gatnaşyk lary işjeňleşdirmekde gazanýan üstünlik leriniň nobatdaky
beýany boldy.
Ýeri gelende bellesek, «Awaza» milli sy ýahatçylyk
zolagynda 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 festiwaly, sebitiň ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti ýaly möhüm
halkara çäreleriň başga-da birnäçesi boldy.
Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 29-njy iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde
milli Liderimiziň başlangyjy bilen öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnuk ly ösüş üçin üznüksiz we
ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnama guramanyň ähli agza
ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edildi.
Milli Liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý sessiýasynda wideoýüzlenme arkaly eden taryhy çykyşynda, adatdan
daşary ýagdaýlar döwründe durnuk ly, howpsuz hemde ygtybarly ýük daşalyşyny üpjün etmäge degişli
tek liplerini beýan edip, dünýäde koronawirus pandemiýasynyň dowam edýändigi bilen baglylykda, onuň
täsirlerini ýeňip geçmek boýunça ileri tutulýan wezipeleri çözmekde öňe süren başlangyçlary esasynda kabul edilen bu Rezolýusiýa dünýä hojalygynyň ösüşini
ilerletmegiň esasy ugurlarynyň biri bolan ulag-logistika hyzmatlaryny kämilleşdirmekde gazanylan nobatdaky üstünlikdir.
Sözümizi dowam etsek, «Awaza» milli sy ýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy bilen utgaşyklylykda geçirilen bu çäre dünýä hojalygynyň sazlaşyk-

DÖWLET-HUSUSY HYZMATDAªLYGY:

ykdysady, durmuº we infrastruktura wezipelerini durmuºa
geçirmegiò kämil ugurlary
Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagalla lary nyň netijesinde,
ýurdumyzyň
ykdysady ýetini
pudak laýyn diwersifikasiýa laşdyrmagyň hasaby na ählumumy
ykdysady ýetiň ösüşinde eýeleýän ornuny pug ta landyrmak,
ykdysady ösüşiň köpugurlylygyny gazanmak babatynda düýpli
öňegidişlik ler gazanylýar. Bu
babatda ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamy yzygiderli kämilleşdirilýär we halkara hukugy nyň
umumy yk rar edilen kada lary
bilen sazlaşyk ly utgaşdy rylýar. Munuň şeýledigi, şu ýylyň
22-nji maýynda Türk menistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
altynjy çagy rylyşy nyň 14-nji
masla hatynda häzirki döw rüň
jemgy ýetçilik gatnaşyk lary ny
düzgünleşdir ýän kanunçylyk
nama lary nyň birnäçesiniň kabul edilmegi we rejelenmegi
hem-de käbir kanunlara üýtgetmeleriň we goşmaça laryň
girizilmegi aýdyňlygy bilen
tassyk laýar. Munuň özi döwlet
Baştutany myzyň «Döwlet adam
üçindir!» diýen baş şygarynda
öz beýany ny tapan sy ýasaty nyň
yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň netijesidir.
Mä lim bolşy ýa ly, şu ýylyň 5-nji iýunynda geçirilen
Türk menistanyň Milli Geňeşiniň birinji çagy rylyşy nyň
1-nji masla hatynda hormat ly
Prezidentimiziň alyp bar ýan
durmuş ugurly sy ýasaty na
hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýady ny döw rebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyk lykda

işlenip taý ýarlanylan kanunlar
we kada laşdy ry jy hu kuk nama lar biragyzdan ma kullanyldy. Şol kanunlaryň hatarynda
«Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ha kynda» Türk menistanyň
Kanuny hem bar. Hormat ly
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysady ýetini bazar gatnaşyk lary esasynda
ösdürmek, telekeçiligiň gerimini giňeltmek sy ýasaty üstünlik li durmuşa geçirilýär. Soňky
ýyllarda ýurdumyzda kiçi we
or ta telekeçiligi sazlaşyk ly ösdürmek, hususy başlangyçlary
hemmetaraplaýyn
goldamak
üçin amat ly hukuk, ykdysady
we ma liýe şert lerini döretmek
boýunça uly işler ama la aşy rylýar. Şonuň bilen bir hatarda salgyt ulgamy ny kämilleşdirilip,
telekeçilik işini hasaba almagyň
hem-de güwä lendirmegiň tertibi ýönekeýleşdirilýär. Ýeňillik li karzlaşdyrmak işleri ýola
goýulýar. Şol nukdaý nazardan
ýurdumyzda kabul edilýän täze
kanunlar bazar ykdysady şertlerinde pudak laryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, dünýäniň
ykdysady giňişligine işjeň goşulyşmagy na, raýat laryň telekeçilik başlangyçlary ny goldamaga
gönükdirilendir. Şunuň bilen
baglylykda döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň hukuk binýady ny,
ony ama la aşyrmak işinde ýüze
çyk ýan gatnaşyk lary düzgünleşdir ýän kanun möhüm ähmiýete eýe bolýar.
«Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ha kynda» Türk menistanyň
Kanuny 38 maddadan we 10

bapdan ybarat bolup, ol Türkmenistanyň Konstitusiýasy na
esaslanýar. Kanunyň ber ýän
düşünjesine görä, döwlet-hususy hyzmatdaşlygy döwlet we
hususy hyzmatdaşlaryň döwlet-hususy hyzmatdaşlygy taslamasy nyň taý ýarlanylmagy we
durmuşa geçirilmegi üçin özleriniň serişdelerini birleşdirmeklige esaslanýan anyk möhlete
hu kuk taýdan resmileşdirilen
özara bähbit li hyzmatdaşlygydyr. Şeýle hem agza lan Kanuna laýyk lykda, döwlet-hususy
hyzmatdaşlygy taslamasy nyň
ama la aşy rylmagy nyň çäk lerinde durmuşa geçirilýän işler
(hyzmat lar), sanlylaşdyrma lar
we täzeçillik ler döwlet-hususy
hyzmatdaşlygyň obýekti bolup
dur ýar.
Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy çygrynda ky gatnaşyk lary
düzgünleşdirmek, şeýle hem
maddy, ma liýe, intellektual, ylmy-tehniki we gaý ry serişdeleriň jemlenmegi üçin hu kuk
şert lerini döretmek, bähbit leriň
we töwekgelçilik leriň deňagramlylygy ny üpjün etmek şeýle
hem infrastrukturanyň obýektleriniň ösdürilmegi boýunça
taslama lary, meýilnama lary we
maksatnama lary durmuşa geçirmek üçin býujetden daşary
çeşmelerden serişdeleri çek mek
bu Kanunyň esasy maksady
bolup dur ýar. Şeýle hem ykdysady işiň düzgünleşdirilmeginiň durmuş ugurlylygy, ynsaply
bäsleşik, döwlet we hususy hyzmatdaşlaryň arasynda ky bähbit leriň we töwekgelçilik leriň

deňagramlylygy nyň üpjün edilmegi, daşky gurşawy goramak,
döwlet-hususy hyzmatdaşlygy
ama la aşy rylanda kada laryň we
düzgünleriň aýdyňlygy, döwlethususy hyzmatdaşlygyň esasy
ýörelgeleri bolup bu barada ky
kada lar kabul edilen Kanunda
öz beýany ny tapýar.
Mundan başga-da kanunda
döwlet-hususy hyzmatdaşlygy
ha kynda yla laşygyň taraplary
döwlet we hususy hyzmatdaşlar
bolup dur ýandygy, döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň taslamasy ny ma liýeleşdir ýän ma liýe we
gaý ry gurama lar hem şol yla laşygyň taraplary bolup bilýändigi, olaryň şeýle hem hu kuk lary
we borçlary barada ky kada lar
bellenilendir.
Umuman, «Döwlet-hususy
hyzmatdaşlygy ha kynda» Türkmenistanyň Kanuny ýurdumyzda geljekde jemi içerki önümiň
öndürilişiniň, senagat önümlerini öndürmegiň möçberleriniň,
daşary söwda dolanyşygy nyň
artdy rylmagy na, maýa goýumlary nyň çekilmeginiň, hususy
telekeçiligiň höweslendirilmegine amat ly şert leri döreder
hem-de ýurdumyzyň ykdysady
ösüşlerine, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam eder.
Dünýägözel GULMANOWA,
Türkmenistanyò Mili
Geòeºiniò Halk Maslahatynyò
Adam hukuklaryny we
azatlyklaryny goramak
baradaky komitetiniò
baºlygynyò orunbasary.

ly ösmegi, ynanyşmagyň berkemegi, parahatçylyga gönükdirilen tagallalaryň birleşmegi babatda dünýä üçin
täze tejribe boldy diýip, arkaýyn aýdyp bileris.
«Awaza» milli sy ýahatçylyk zolagynda geçirilen
sebitiň ýurtlarynyň ykdysady forumy dünýä hojalyk
gatnaşyk laryny ösdürmegiň häzirki zaman möhüm
ugurlaryny has aýdyňlaşdyrdy. Döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny we mümkinçilik lerini ara
alyp maslahatlaşmak, degişli ugurda möhüm wezipeleri kesgitlemek hem-de sazlaşyk ly çözgütleri işläp taýýarlamak üçin açyk meýdança öwrülen forum halkara bileleşigi tarapyndan hem uly gyzyk lanma döretdi.
Onuň gün tertibine girizilen hem-de söwda-ykdysady,
maýa goýum, senagat we ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen bagly
bolan meseleler sebitde, şeýle hem sebitara derejede,
häzirki zaman dünýä hojalyk işlerinde netijeli gatnaşyk lary ösdürmek nukdaýnazaryndan hem aýratyn
ähmiýete eýe bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, daşary
ykdysady gatnaşyk laryň işjeňleşdirilmegi, ilkinji nobatda energetika, ulag, söwda ulgamlarynda bilelikdäki taslamalara gatnaşmak sebitiň ýurtlarynyň ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolup hyzmat eder.
Şunda, sebitiň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny
berkitmek we giňeltmek möhüm wezipe bolup durýar. Hoşniýetli goňşuçylygyň bilelikdäki tejribesine
we däplerine daýanmak bilen, hyzmatdaşlyk gatnaşyk laryna täze itergi bermek biziň ýurtlarymyzyň işewürleriniň arasynda özara gatnaşyk laryň ugurlaryny
işjeň peýdalanmak, sebitiň içinde maýa goýumlaryny
höweslendirmek, serhetýaka söwda-täjirçilik işine ýardam etmek zerurdyr.
Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy ykdysady kuw waty netijeli ulanylyp, dünýä ösüşiniň häzirki meýillerine we esasy ugurlaryna, ozaly
bilen, onuň tehnologik, sanly, ekologiýa düzümlerine
tarap gönükdirilmelidir. Foruma gatnaşyjylar milli
Liderimiziň sebit hyzmatdaşlygyny berkitmek we giňeltmek baradaky başlangyçlaryny goldamak bilen,
Türkmen Lideriniň durmuşa geçirýän döredijilik li
içeri we daşary sy ýasatynyň netijelidigini bellediler.
Ýeri gelende bellesek, parahatçylyk ly ösüşiň ähli mazmunyny özünde jemleýän bu çäre dünýäniň
iri habar beriş serişdeleriniň hem esasy temasyna
öwrüldi. Çünki ýokary tehnologiýalaryň ösen döwründe giň okyjylar köpçüligine eýe bolan elektron

neşirleriň hem-de meşhur internet saýtlarynyň aglabasynda maslahatyň gün tertibine Merkezi Aziýa sebitinde dürli ugurlarda, ilkinji nobatda bolsa sy ýasy,
söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerini öz içine alandygy habar
berildi.
Dünýäniň köpçülik leýin habar beriş serişdelerinde hem nygtalyşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň ulag
pudagynda bilelikde işlemegiň toplanan tejribesini
ulanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utgaşyk ly ulag ulgamyny döretmek boýunça anyk meýilnamalary düzmäge girişmek we Merkezi Aziýa — Hazar — Gara deňiz 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 döretmek baradaky öňe süren tek libi ulag-logistika
ulgamynyň täze ösüşlere beslenen geljegi bolar.
Alym Arkadagymyzyň epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit
merkezini döretmegiň maksadalaýyk boljakdygy barada öňe süren başlangyjy umumadamzat ähmiýetli
beýik işdir.
Jemläp aýdanymyzda, milli Liderimiziň beýik başlangyçlary bilen üstünlik li geçen bu iri halkara forum
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýy mynasybetli
geçirilýän iri halkara çäreleriniň hatarynda sebit ýurtlarynyň ösüşini gazanmak üçin uzak möhletleýin
geljegi hem-de anyk netijeleri gazanmagy nazarlaýan
döwletara hyzmatdaşlygyň täze görnüşiniň esasyny
goýdy. Şonuň bilen birlikde hem häzirki döwrüň sebit
we ählumumy möhüm meselelerini çözmekde düýpgöter täze, toplumlaýyn, giň gerimli çemeleşmeleri,
täzeçil taglymlary öňe sürýän ýurt hökmünde umumy ykrar edilen belent derejesini ýene bir gezek tassyk lady.
Adamzadyň beýik geljeginiň parahatçylygyň üpjün edilmegi bilen bina bolýandygyny nygtaýan, Bitaraplyk ýörelgelerini adamzadyň ýagty geljeginiň
hatyrasyna ösdürýän, köpmilletli agzybir halkymyzy bagtyň ýoly bilen äkidip, bütin dünýä parahatçylyk arkaly ösüşiň göreldesini görkezýän Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, beýik işleri hemişe rowaçlyk lara beslensin!
«Adalat».

DÖWREBAP HUKUK ÖZGERTMELERI
Hormatly
Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasat ly baştutanlygynda «Türk menistan — para hatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda milli ykdysady ýetimizi has-da ösdürmäge, ilaty myzyň
ýaşaýyş-durmuş şert lerini gowu landyrmaga, ylmyň täze gazananlary ny
durmuşa ornaşdy ryp, ata Watany myzy
dünýäniň ösen döwlet leriniň derejesine
çykarmaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli tutumly işler alnyp barylýar. Bu işleriň jemgy ýetimiz üçin döredýän oňyn
netijeleri babatynda Türk menistanyň
Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy
noýabrynda çykaran Karary bilen tassyk lanan, Türk menistanda 2019 —
2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasynda: «Sanly
ykdysady ýeti ösdürmekde döwletiň orny esasan iki maksada gönükdirilýär.
Birinjisi — täze ýagdaýlara uýgunlaşan
kanunçylyk binýady nyň kämilleşdirilmeginden, şol sanda önümçilik serişdeleriniň hasabat lylygy nyň yg tybarlylygy ny we senagat derejesinde internet
ulgamy ny ornaşdyr ýan kompaniýa laryň hu kuk goraglylygy ny üpjün etmekden ybarat. Ikinjisi bolsa, önümçiligiň
sanly ýörelgesine eýerip, innowasion
tehnologiýa lary ornaşdyr ýan kärhanalar üçin amat ly şert leriň döredilmegidir» diýlip bellenilýär.
Bu ugurda ama la aşy rylan işleriň hatarynda Türk menistanyň
Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 27-nji
few ra lynda gol çeken Karary has
ähmiýetlidir. Ýagny, oňa laýyk lykda,
Berkarar döwletimiziň bag ty ýarlyk
döw ründe Türk menistanda 2019 —
2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy ny ama la
aşyrmagyň birinji tapgy rynda hem-de
Türk menistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar
üçin Maksatnamasynda bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen,
ministrlik lere, pudak laýyn dolandy ryş
edara lary na, welaýat laryň we Aşgabat
şä heriniň hä kimlik lerine guramaçylyk
hu kuk görnüşine garamazdan, edaralara, kärhana lara we gurama lara, şeýle

hem ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini ama la aşyr ýan fiziki şahslara
— hususy telekeçilere elektron resminama lar dolanyşygy ulgamy ny hem-de
internet web-saýt lary bellenen ter tipde
döretmegi, işe girizmegi we olaryň yzygiderli işjeň täzelenip durulmagy ny üpjün etmek tabşy ryldy.
Elbetde, bu işleriň netijeli we ygtybarly durmuşa geçirilmegi kämil
derejedä ki kanunçylygyň bolma-

Häzirki zaman sanly tehnologiýa lar
önümçiligiň täze usu ly ny emele getirýärler, jemgy ýetçilik gatnaşyk laryň we
olary düzgünleşdir ýän hu kugyň sanlylaşdy rylmagy ny şert lendir ýärler. Sanly giňişlikdä ki täze hu kuk ulgamynda
adam hu kuk lary halkara hu kugy nyň
we döwlet leriň konstitusiýa lary nyň
kepillendir ýän, yk rar edýän hem-de
goraýan uniwersal adam hu kuk lary na
esaslanýar.

MILLI KANUNÇYLYK WE
YLMYÒ GAZANANLARY
gy, onuň çäginde hereket edýän subýekt leriň hu kuk kada lary ny berk
we gyşarnyksyz berjaý etmek leri we
kanunylygyň üpjün edilmegi bilen
aý rylmaz baglydyr. Agza lan ugurlarda ýokary görkezijileriň gazanylmagynda bolsa, sanly tehnologiýa laryň
orny möhüm bolup dur ýar. Muňa,
Türk menistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy
goşun
genera ly
Gurbanguly
Berdimuhamedowyň
2020-nji ýylyň 11-nji iýunynda harby
we hu kuk goraý jy edara laryň hoja lyk
düzümini kämilleşdirmek, degişli athanany gurmak, gök-bakja ekinlerini, miweçiligi ösdürmek, şeýle hem bu
düzümlere degişli dynç alyş-sagaldyş
merkezini bina etmek üçin niýet lenen
ýerler we degişli taslama lar bilen tanyşlygy nyň dowamynda, harby we hu kuk
goraý jy edara laryň işgärleriniň, harby
gullukçylary nyň beden we söweşjeň
taý ýarlygy nyň ýokary derejede bolmagynda, ýurdumyzda asuda lygyň, tertip-düzgüniň we kanunçylygyň berk
berjaý edilmeginde möhüm orun eýeleýän düzümleriň işine häzirki zaman
usullary nyň we sanly tehnologiýa laryň
ornaşdy rylmagy na wajyp ähmiýet bermegi doly şaýat lyk edýär.

Jemgy ýetçilik gatnaşyk lary ny sanlylaşdyrmak şert lerinde Türk menistanyň Konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilen esasy hu kuk lary: adam
mer tebesi, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi, şahsy durmuş barada maglumat laryň eldegrilmesizligi, pikir, söz
azat lygy we beýlekiler täze jäht lere eýe
bolýar.
Sanlylaşdyrmak şert lerinde döwrebap sanly tehnologiýa laryň mümkinçilik leriniň täsiri astynda hu kuk
çygry kema la gelýär. Bu ýagdaý sanly
durmuşda hu kuk gatnaşyk lary nyň aýratynlyk lary bilen baglanyşyk ly köp
sanly täze hu kuk ýagdaýlaryna düşünmekde öz beýany ny tapýar.
Şo nu ň üçi n, Tü rk me nis ta n da
2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda,
jemgy ýetiň sanly gurşawa bolan ynamy nyň artmagy ny gazanmakda maglumat we innowasion tehnologiýa laryň maglumat howpsuzlygy nyň üpjün
edilmeginiň wajyp wezipeleriň hatarynda kesgit lenmegi tötänden däldir.
Daòatar MÜRZÄÝEW,
Türkmenistanyò Döwlet, hukuk we
demokratiýa institutynyò
esasy ylmy iºgäri.
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GARAªSYZLYGYÒ RÖWªEN MENZILLERI
Döwlet Garaºsyzlygymyzyò ºanly 30 ýyllygyna
KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT

Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk
döwründe «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer, adalatly içeri we daşary sy ýasaty amala aşyr ýan Gahryman
Arkadagymyzyň baştutanlygynda, eziz
Diýarymyz ykdysady, sy ýasy, medeni we
beýleki ugurlarda uly ösüşlere eýe bolýar.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türk menistan
döwletimiz dünýä döwletleriniň yk rarnamasyna mynasyp bolmak bilen, özüniň halkara abraýyny günsaýyn belende galdyr ýar.
Geçmişde Gündogary Günbatar bilen birleşdiren Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen, taryhyň dürli eý ýamlarynda adamzat siwilizasiýasyna Änew,
Dehistan, Nusaý, Marguş, Merw, Köneürgenç ýaly medeni ojak lary bagyş eden,
gadymy türk men topragy bu gün ýene-de dünýäniň ösen döwletleriniň meşhur
sy ýasatçylarynyň,
işewürleriniň,
şeýle hem jahankeşdeleriniň, alymlarynyň üns merkezine öwrüldi. Hormatly
Prezidentimiziň
Prezidentimiziň beýik
beýik başlangyçlary
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laýyn
ýyn çäreler
reler dur
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deniýeti», «Parahatçylyk
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Hormatly Prezidentimiz
Hormatly
Prezidentimiz halkyhalkymyzyň asyrlaryň
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myzyň
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nepis şaý-seplerimiz äleme ýaň salýan maddy-ruhy gymmatlyk larymyzdyr» diýip,
buýsanç bilen nygtaýar.
Ýeri gelende bellesek, IX asyrdan başlap,
türk men topragynda köp sanly sy ýahatçylar, jahankeşdeler sy ýahat edip, Türk-

ýigitleriniň dürli howp-hatarlardan gorap,
Amyder ýanyň kenaryna çenli ugradandyklaryny hoşallyk bilen ýatlapdyr.
«Açyk asmanyň astyndaky muzeý»
diýlip atlandyrylýan eziz Diýarymyz taryhy-arheologik ýadygärlik lere örän baýdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň şeýle ýadygärlik leriň biri bolan Paryzdepe taryhy-arheologik
ýadygärligine baryp görmegi halkymyzyň
geçmiş taryhymyza bolan gyzyk lanma duýgusyny has-da artdyrdy. Alymlaryň çak-

Dillerde dessan sen,
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TÜRKMENISTAN

menistanyň şol wagtky taryhy, medeni
ýadygärlik leri barada öz işlerinde birnäçe
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lamalaryna görä, Paryzdepede XIV — XV
asyrlara çenli ýaşaýyş bolupdyr. Depäniň
töwereginde has giçki döwre, ýagny XVIII
— XIX asyrlara degişli galalar, ýaşaýyş jaýlar we kärizleriň galyndylary sak lanyp galypdyr.
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Ber
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ründe milli Liderimiziň alyp bar ýan ynsanründe
perwer sy ýasaty netijesinde, gadymy kerwen
perwer
ýollary döwrebap aw toulag, demir, deňiz,
ýollary
der ýa we howa ýollaryna öwrülip, dünýäniň
derýa
jegine ýaýraýar. Biz hem bag ty ýarlyk
çar kün
künje
döwründe Beýik Ýüpek ýoluny gaý tadan didöwrün
keldip, dünýä döwletleri bilen dost-dogankeldip,
naşyk laryny, özara bähbitli hyzmatlyk gat
gatna
daşlykla
lyk lary yzygiderli ösdür ýän hormatly
daşlyk
Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň
Prezi
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ýürek
ýürekden
rekden arzuw edýäris.
ªöhrat MÜLKIÝEW,
Türkmenistanyò Döwlet gümrük
gullugynyò Aºgabat ºäher
gümrükhanasynyò harby
gullukçysy, maýor.

WATANSÖÝÜJILIGIÒ
BELENT NUSGASY
Her bir işde nusga gerek. Watansöýü
jilikdede nusga gerek eken. Ýüregini Wa
tana beren adamlary görmek, olar bilen bile
zähmet çekmek miýesser etse, bagtyň gel
digi. Akyldar şahyrymyz: «Mert bolar men
diýseň, merde hemra bol», «Är ýanynda
gezseň, är dek bolar sen» diýýär ahyryn.
2013nji ýylyň 12nji awgustynda
ýurdumyzyň içeri işler edaralarynyň hormat
ly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň
adyny buýsanç bilen göter ýän 1001nji
harby bölümiň binasynyň we bu ýerde ha
lypamyz Mälikguly aganyň heýkeliniň açy
lyş dabarasyna gatnaşmak mende uly täsir
galdyrdy.
Türkmenistanyň Mejlisiniň 2017nji ýylyň
26njy awgustynda çykaran Karary bilen,
ýurdumyzyň içeri işler edaralarynda köp
ýyllaryň dowamynda çeken döredijilikli,
halal zähmeti, göreldeli gullugy, asylly ah
lak sypatlary bilen watansöýüjiligiň, halka,
Watana hyzmat etmegiň belent nusgasyny
görkezen Mälikguly Berdimuhamedowyň
geçen göreldeli zähmet ýoluna mynasyp
baha berlip, Türkmenistanyň «Mälikguly

Berdimuhamedow» medalynyň döredil
megi harby we hukuk goraýjy edaralary
nyň işgärleri bilen bir hatarda 1001nji har
by bölümiň şahsy düzüminede uly şatlyk
getirdi.
Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ka ka sy
Mälikguly Berdimuhamedowyň merdanaly
gy, beýik adamkärçiligi, adalatlylyk, halal
lyk, Watana we halkymyza wepaly gulluk
etmek ýörelgelerine eýeren nusgalyk ömri
ýaş nesli terbiýelemekde uly ähmiýete eýe
dir. Esgerler we serkerdeler onuň belent
adamkärçiligine, biz kärdeşleri, şägirtleri
barada bimöçber aladaçyllygyna, dogru
çyllygyna, sadalygyna uly sarpa goýýarys.
Men Mälikguly aga bilen Türkmenista
nyň Içeri işler ministrliginde bir ulgamda
bile işlemek bagtynyň miýesser edenine
buýsanýaryn. Onuň nurana keşbi halypam
hökmünde kalbymda hemişelik orun aldy.
Abdylla BERDINAZAROW,
Türkmenistanyò Içeri iºler ministrliginiò
Weteranlar geòeºiniò agzasy,
ätiýaçdaky polkownik.

SUW — ÝAªAÝªYÒ WE
BOLÇULYGYÒ ÇEªMESI
Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy
bilen ýurdumyzyň suw baýlyk laryny goramak we tygşytly ulanmak babatynda suw
hojalyk ulgamynda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär.
Suw ynsanyň durmuş abadançylygyny
kesgitleýän tebigy baýlyk hasap edilýär. Suw
diňe bir ýaşaýşyň gözbaşy bolman, eýsem, ol
ýaşaýşyň gös-göni özi bolup durýar. Türkmenistanyň kanunçylygynda suwlar diýlende, ýurdumyzyň suw gaznasynyň düzümine girýän ýerüsti we ýerasty suw çeşmelere,
derýalara, köllere, akabalara, suw howdanlaryna we beýleki suwly ýerlere düşünilýär.
Hazar deňziniň türkmen bölegi hem şu suw
gaznasyna degişlidir. Suw ýaşaýyş üçin esasy
şert bolmak bilen, ol ösümlik we haý wanat
dünýäsiniň ýaşaýyş gurşawyny emele getirýär, senagat we oba hojalyk önümçiliginde,
dynç alyş we şy pahana üçin zerur şert bolup
çykyş edýär.
Suwlara bolan döwlet eýeçilik hukugy
Türkmenistanyň Suw hakynda kodeksinden,
Raýat kodeksinden, «Eýeçilik hakyndaky»
Türkmenistanyň Kanunyndan we beýleki
kanunçylyk namalaryndan gelip çykýar. Suwa bolan döwlet eýeçilik hukugy adamlaryň
zähmetini, dynç alşyny, ýaşaýşyny we
saglygyny goramak üçin degişli şertle
leri
ri
döretmäge ýardam edýär.
Bagty ýarlyk döwründe suw akabalarynyň abatlaýyş işleri bilen bir hatarda, täze suw ýollarynyň hem ençemesi
çekildi.
Ýurdumyzda suwy tygşytly ulanmakda suw howdanlary aýratyn
möhümdir. Suw howdanlarynda
ösümlik leriň ösüş döwründe ulanmak üçin derýa suwlarynyň gyşky
akymynyň suwlary hem-de ýagyş-ýagmyr suwlarynyň köp düşýän ýerlerinde ýagyş suwlary ýygnalýar.
Döwletimiz
suwdan
rejeli peýdalanmak, suw
serişdelerine aýawly garamak we ilatymyzy arassa
agyz suwy bilen üpjün etmek wezipelerini çözmäge
oýlanyşyk ly, toplumlaýyn
çemeleşmegiň ýokary nusgasyny görkezýär. Ýurdumyzyň ilatyny agyz suwy
bilen üpjün etmegiň döwlet
kepillik lerini döretmäge
gönükdirilen «Agyz suwy
hakynda» Türkmenistanyň
Kanunynyň kabul edilmegi döwlet sy ýasatynda ilaty oňat hilli
agyz suwy bilen üpjün etmegiň
möhüm ugurlaryň birine öwrülýändigini tassyk lady. Ýurdumyzda ilaty arassa agyz suwy
bilen üpjün etmegiň döwrebap
ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilmegi hem-de täze kanunlaryň kabul edilmegi bilen
bu ulgamyň hukuk esasynyň

Agamyrat BABAÝEW,
Balkan welaýatynyò
Türkmenbaºy ºäher
kazyýetiniò kazysy:
— Merkezi Aziýa nyň döwlet
Baştutan la ry nyň üçünji konsultatiw duşuşygy nyň çäk lerinde «Awaza» mil li sy ýa hatçylyk zolagynda
geçiri len bäş ýurduň medeniýet işgärleri niň we sungat ussat la ry nyň
daba ra ly konser ti sebit döwlet leri niň halk la ry nyň ýü rekdeşliginiň nyşa ny boldy. Ýü rekden çykan
owazlar «Ýürekden çykan söz ýürege ýeter» diýlen türk men na kyly nyň ha kykat lygy nyň nobatda ky
subut na masy boldy.
Sebit döwlet leri niň ýü rek owazy nyň çemeni bolan bu konsertde
Birleşen Mil let ler Gu ra masy nyň
Bi lim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdiri len gura masy nyň (ÝU NESKO) Adamzadyň maddy däl medeni mirasy nyň
görnük li nusga la ry nyň sa nawy na
girizi len gady my türk men milli küştdepdi tans dessu ry ýerine
ýetirildi. Oňa ýörite taý ýarla nylan
wideoşekil ler arka ly sebit döwletleri niň dörediji lik toparla ry nyň
hem goşul magy konser tiň şowhuny na şowhun goşdy.

berkidilmegi döwlet tarapyndan adam hakynda edilýän aladanyň üstünlik li durmuşa
geçirilýändigini doly tassyk laýar. Halkymyzy arassa, süýji agyz suwy bilen üpjün etmek döwletiň esasy wezipeleriniň biridir. Bu
ugurda birnäçe uly göwrümli taslamalar durmuşa geçirilip, paý tagtymyzda, welaýatlarda,
etraplarda dünýäniň iň kämil suw arassalaýjy
desgalary gurulýar.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda suw bolçulygyny döretmekde netijeli işler
amala aşyrylýar. Suwy tygşytlaýjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy, suwaryş
ulgamlarynyň tehniki derejesiniň kämilleşdirilmegi halkymyzyň ykdysady-durmuş taýdan galkynmagyna, ýurdumyzyň ekologik
durnuk lylygynyň üpjün edilmegine, onlarça
obalaryň we şäherleriň döremegine, ekiş we
öri meýdanlarynyň dikeldilmegine ýardam
eder hem-de biziň ajaýyp zamanamyzyň taryhyna täze sahypalary ýazar.
Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamynda suw kanunçylygy möhüm orun tutýar.
2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda bolsa suw
serişdelerini rejeli peýdalanmagyň we goramagyň ähmiýetini ýokarlandyrmaga gönükdirilen, kämilleşdirilen Suw kodeksi kabul edildi. Bu Kodeks guramaçylyk, hukuk,
ykdysady we terbiýeçilik taýdan
tä
täsir
sir ediş çä
çäreleri
releri

— Merkezi Aziýa
ýurt lary nyň milli ykdysady ýet leriniň
esasy
pudak lary nyň
gazanan
üstünlik lerini we kuw waty ny aýdyň görkezen sergi
täze işewür hyzmatdaşlygy ýola goý makda, däbe
öwrülen söwda-ykdysady
gatnaşyk lary
pug ta lan-

bilen bilelikde
suw-eko lo gi ýa
babatda
hukuk tertibiniň
ýola goýulmagyna hem-de ýurduň ykdysady howpsuzlygynyň üpjün edilmegine
ýardam edýär. Suw kanunçylygynyň esasy
wezipeleri suw serişdelerini rejeli peýdalanmagy, hapalanmakdan, zibillenmekden we
egsilmekden goramagy üpjün etmek, suw
desgalarynyň ýagdaýyny gowulandyrmak,
suwlaryň zy ýanly täsiriniň öňüni almak,
umuman, ýurtda suw gatnaşyk lary babatda
kanunçylygy pugtalandyrmak bolup durýar.
Suw serişdelerini peýdalanmak we goramak babatda döwlet, döwletara we sebitleýin
maksatnamalar işlenip taý ýarlanylýar. Şunda
maksat ilatyň we ykdysady ýetiň pudak larynyň suwa bolan hajatlaryny kanagatlandyrmak, suw serişdelerini gorap sak lamak,
peýdalanmak we goramak, olaryň zy ýanly
täsiriniň öňüni almak boýunça ýörite maksatly we netijeli işleri amala aşyrmakdyr. Suw
kanunçylygynda suwuň ýagdaýyna täsir edýän kärhanalary we beýleki desgalary ýerleşdirmegiň, olaryň taslamalaryny düzmegiň,
olary gurmagyň we işe girizmegiň şertleri
göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanyň kanunçylygynda suw
baýlyk laryny peýdalanmaga bermegiň terbaýlyk
tibi
tibi we şertleri kesgitlenendir. Ilkinji nobatda, suwlar ilatyň agyz suwy we durmuş hajatlaryny kanagatlandyrmak
üçin peýdalanmaga berilýär. Balykçylyk hojalygynyň, aw hojalygynyň
we aýratyn goralýan hajatlary üçin
peýdalanmak suwdan peýdalanmagyň möhüm görnüşleri hasaplanylýar.
Balykçylyk hojalygy üçin niýetlenilen
suwlardan peýdalanmak bu hojalygy
ýöretmek üçin zerur bolan işler bellenilen tertipde tassyk lanylan önümçilik
taslamalaryna laýyk lykda geçirilýär, şeýle hem balyk we beýleki suw
haý wanlaryny tutmak, suw ösümlik lerini ýygnamak amala aşyrylýar. Balykçylyk hojalyk lary bolan
suwly ýerlerde kärhanalar, desgalar
ýerleşdirilende, ýokarda görkezilen
şertlerden başga-da, balyk ätiýaçlyk larynyň, suw ösümlik leriniň goralmagy we olaryň köpelmegi üçin
şertleri üpjün edýän çäreler göz
öňünde tutulýar.
Umuman, tebigatyň serişdelerini,
esasan hem suw baýlyk laryny goramagyň, suw serişdelerinden rejeli
peýdalanmagyň usullary ylmy taýdan
seljerilýär. Döwletiň kanunçylyk binýadynyň kämilligi, hukuk gatnaşyk laryň
döwrebap kadalaşdyrylyşy we jemgyýetiň
ekologik-hukuk medeniýetiniň ýokary derejesi durmuş-ykdysady ösüşe oňyn täsir
edýär.
Uzukjemal PAªªYÝEWA,
Türkmenistanyò Döwlet,
hukuk we demokratiýa
institutynyò ylmy iºgäri.

Azat PIRNEPESOW,
Türkmenistanyò Döwlet migrasiýa gullugynyò Aºgabat ºäheri boýunça
müdirliginiò harby gullukçysy, kapitan:
dyrmakda hem-de täze inedördül metr bolan ryt lar hem uly gyzyk lantehnologiýa işlerini peý- giňişligi Merkezi Aziýa ma lary özünde jemledi.
da lanmakda we innowasi- ýurt larynda öndürilen
Türk men
milli
on ykdysady ýeti döretmek önümleriň giň gerimli önümlerine
gyzyk lanboýunça tejribe alyşmak- sergi meýdançasy na öw- ma bildir ýän daşary
da uly mümkinçilik leri rüldi. Sebit döwlet leriniň ýurt ly hyzmatdaşlar söwaçdy.
milli önümleriniň sergi- da-ykdysady gatnaşyk laTürk menbaşy şä heri- sinde bäsdeşlige ukyply, ryň gerimini giňeltmäge
niň Halkara deňiz por- «Türk menistanda öndü- döredilen mümkinçiliktunyň meýdany 2090 rildi» diýen nyşanly ha- ler bilen tanyşdylar.

Rahman HOJIÝEW,
Aºgabat ºäheriniò Köpetdag etrap kazyýetiniò
baºlygynyò orunbasary:
— 6-njy awgustda «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagynda geçirilen möhüm ähmiýet li çäreleriň biri Merkezi Aziýa ýurt lary nyň ykdysady forumydyr. Forum
döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ny, şol ugurlarda ky mümkinçilik leri ara alyp masla hat laşmaga
hem-de sazlaşyk ly çözgüt leri işläp taý ýarlamaga gönükdirilendir.
Hor mat ly Prezidenti mi ziň Gut lagynda: «Türk menistan öz hyzmatdaşla ry bi len has ýa kyn ykdysady
hem-de yl my-teh ni ki taýdan goşu lyşmaga gy zyk lanma bildir ýär» diýlip, döwleti mi ziň möhüm ugurlarda bi lelikde işlemäge, toplan tejribesi ni paýlaşmaga
taý ýardygy ny nyg ta magy ýöne ýere däl. Döwür indi
dünýä ykdysady ýeti niň üýtgäp dur ýan şert lerinde
Merkezi Aziýa ýurt la ryndan hem öza ra bähbit li hyzmatdaşlygyň hä siýeti ni gaý tadan kesgit lemegi, tä ze,
geljegi uly bolan ugurla ra çykyl magy ny ta lap edýär.

Zamira BABANAZAROWA,
Lebap welaýat kazyýeti, kazynyò kömekçisi:
— «Awaza» milli laryň jemgy ýetimiziň
sy ýa hatçylyk zolagyn- sy ýasy, jemgy ýetçilik
da Merkezi Aziýanyň we ykdysady durmuşydöwlet Baştutanlary nyň na doly hu kuk ly gatnaşüçünji konsultatiw du- magy ny üpjün etmek
şuşygy bilen ugurdaş- sy ýasaty ny
durmuşa
lylykda geçirilen Mer- geçirmäge ber ýän örän
kezi Aziýa ýurt lary nyň uly ähmiýetini nyg tazenanlary nyň dia logy, dylar. Şeýle hem döwlet
eý ýäm, sebitde zenanyň Baştutanlary tarapyndeň hukuk lary ny we dan dia logyň işine bemümkinçilik lerini üp- rilýän goldawlaryň ýöjün etmäge bolan islegiň rite bellenmeginiň özi
aýdyň şöhlelenmesidir.
Merkezi Aziýa ýurt laÇünki BMG-niň Baş ry nyň
zenanlary nyň
sek retary nyň ýörite we- dia logy nyň öz öňünde
killeri sebit derejeli bu goýan maksady na ýeçärä gatnaşy jy bäş ýur- tendiginiň
özboluşly
duň Liderleriniň zenan- subutnamasydyr.

PARAHATÇYLYGYÒ WE YNANYªMAGYÒ WATANY

2021-nji ýylyò 20-nji awgusty, anna.
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DÖWÜR, DURMUª WE ÝAªLAR
Hormat ly Prezidentimiziň: «...Watana, il-güne bolan beýik söýgi maşga la
terbiýesinden başlanýar, maşga la döwletimiziň we jemgy ýetimiziň ilkinji düzümidir» diýen parasat ly jümlesi, Berkarar
döwletimiziň bag ty ýarlyk döw ründe kämil we sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek aladasy ny döwlet sy ýasaty myzyň
iň esasy, wajyp wezipesi edip, öňümizde
goý maga esas bolýar.
Maşga la jemgy ýetiň esasy gymmat lygy bolup dur ýar. Adamyň durmuş ýolunda, geljekde öz ornuny tapmak meselesinde maşga lanyň täsiri uludyr. Adamyň
çäk li ömründe berk maşga la gurup, agzybirlikde, söýüp, söýlüp ýaşamagy durmuşyň manysy diýsek hem ýalňyşmarys.
Maşga la — keramat ly, mukaddes ojak.
Maşga la — adamlaryň nikadan, garyndaşlygyndan, ogullyga ýa-da gyzlyga almagyndan ýa-da çaga laryň maşga la kabul edilmeginiň başga görnüşinden gelip
çyk ýan adamlaryň şahsy emläk däl we
emläk hukuk lary we borçlary bilen baglanyşyk ly toparydygy barada Türk menistanyň Maşga la kodeksinde bellenilýär.
Maşga la gurmak adamyň durmuşynda esasy meseleleriň biri. Ony gurmakdan öňür ti maşga lada agzybirligi,
birek-birege hormat-sylagly gatnaşyk lary sak lap bilmegiň ha kynda oýlanmak
zerurdyr. Sebäbi, maşga la kadasy muny
berk ta lap edýär.
Nika baglaşmagyň kanuny ter tibi barada durlup geçilse, Türk menistanda
maşga la gatnaşyk lary nyň hu kuk taýdan
düzgünleşdirilmegi döwlet tarapyndan
ama la aşy rylýar. Türk menistanda diňe
RÝNÝ edarasy tarapyndan bellige alnan
nika yk rar edilýär.
Nikanyň baglaşylmagy nyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär. Nika ýaşy 18

ýaş diýlip bellenilýär. Aý ratyn ha lat larda
esasly sebäpler bolan ýagdaýynda hossarlyk we howandarlyk edara lary tarapyndan nika baglaşmak isleýän adamlaryň
haýyşy boýunça nika ýaşy bir ýyldan köp
bolmadyk wag ta peseldilip bilner.
Türk menistanyň Konstitusiýasy na laýyk lykda, nika diňe erkin we özara razylygy boýunça baglaşylyp bilner.

Nika ýaşy na ýeten we nika baglaşmak
isleýän adamlar olaryň biriniň ýaşaýan
ýerindä ki ýa-da olaryň ata-eneleriniň ýaşaýan ýerindä ki RÝNÝ edara lary na arza
bermäge hak lydyrlar.
Nika baglaşmak isleýän adamlardan
arza lary kabul eden RÝNÝ edara lary olary nika baglaşylmagy ny bellige almagyň
şert leri we tertibi bilen tanyşdyrmaga, bu
adamlaryň özleriniň saglyk ýagdaýy we
maşga la ýagdaýy ha kynda habarlydyk lary na göz ýetirmäge, şeýle hem olara geljek ki är-aýal we ata-ene hök mündä ki hu-

kuk lary ny we borçlary ny düşündirmäge
hem-de nika baglaşmaga ýol bermeýän
ýagdaýlaryň gizlenilendigi üçin jogapkärçilik barada duýdurmaga borçludyrlar.
Şeýlelikde, nikanyň resmileşdirilen
gününden başlap hem maşga la gatnaşyklary kema la gelip başlaýar. Maşga lanyň
baş wezipesi bolsa jemgy ýet üçin my na-

Bilermenleriň bellemek lerine görä,
plastik gaplaryň hemmesi zy ýanly däl.
Özüňiziň we ýa kynlary ňyzyň saglygy ny
goramak üçin, her bir plastik önümi satyn alynmazdan öňür ti, hök many onuň
belligine üns bermelidir. Halkara standart lara laýyk lykda, plastik gabyň ortarasynda san görkezilen görkezijilerden
ýasa lan üçburçluk belgi bilen bellenilýär.
Bu belgi gabyň bir gezek ulanmak üçin
niýet lenendigini aňladýar, ýagny «Ýasaldy, ulanyldy, ýok edildi». Üçburçlugyň
or tarasynda ky san önümiň nä hili çig
maldan ýasa landygy ny aňladýar: 1 — 19
— plastikden, 20 — 39 kagyzdan, 40 —
49 metaldan, 50 — 59 agaçdan, 60 — 69
matadan, 70 — 79 çüýşeden.
Eger-de bu üçburçlugyň ortarasynda
5-lik san we PP ýazylan bolsa, onda bu

PLASTIK GAPLAR

sa lan görnüşleri öndürilip, ilaty myz tarapyndan giňden ulanylýar.
Gap-gaçlaryň plastik görnüşleri özleriniň ulanmaga oňaýlylygy, agramynyň ýeňilligi, çalt döwülmeýändigi we
özüne çekiji reňk ler bilen reňk lenen
owadanlygy bilen tapawut lanýarlar.
Dürli tagamlary daşamakda we na har
taýýarlanylanda ulanmak üçin niýet lenen dürli ölçegdä ki plastik gaplar, çemçeler, çarşak lar we bulgurjyk lar ünsüňi
özüne çek ýär. Bu gaplara bolan islegler
günsaýyn ýokarlanýar. Geçirilýän köp
sanly barlaglaryň netijesi iý mit önümleri bilen galtaşmak üçin niýet lenilen plastik önümleriniň adamyň saglygy üçin
howpsuzdygy ny subut edýär.
Muňa garamazdan, biz şu ýerde plastik önümler ulanylanda üns bermeli we
seresaply çemeleşmeli ýagdaýlar barada
durup geçmekçi bolýarys.
Plastik gap-gaçlar ýasa landa, olary
belli bir durka getirmek üçin, başga-da
himiki madda lar goşulýar. Bu gaplarda
belli bir şert lerde gyzgyn tagamlar daşalanda we ulanylanda adam saglygy üçin
howply bolmagy mümkindir. Ýokary
gyzgynlykda ky tagam bilen galtaşykda
bolanda, olardan howply madda lar bolan fta lat lar we bisfenol A madda lary
bölünip çyk ýar. Emele gelýän bu himiki
madda lar adamyň saglygy na howp sa lyp
biler. Bu madda lar, elbetde, birbada ýiti
zä herlenme alamat lary ny ýüze çykarmaýan hem bolsa, kem-kemden adam
bedenine belli bir mukdary nyň düşmegi
we toplanmagy netijesinde dürli keselleriň döremegine, ýagny täze döremeleriň,
2-nji görnüşli süý jü li diabet keseliniň
we dürli ýürek-damar ulgamy nyň bozulma lary na getirip biler. Şeýle-de ftalat lar ösüp bar ýan ýetginjek leriň, ýaş
çaga laryň saglygy na hem ýaramaz täsir
edýär.

gap ýokary gyzgynlyga çydamlydyr, hatda 150 gradus gyzgynlykda hem bu gabyň üýtgemeýändigini görkezýär. Plastik
gaplary nirelerde ulanmak mümkindigi
barada ky bellik leriň üstünde durup geçeliň. Eger-de:
1. Polietilenteref ta lat (PETE) belgi
bolsa, onda bu gap suwuk içgiler üçin
niýet lenen plastikden ýasa lan. Ol diňe
bir gezek ulanmak üçin niýet lenen. Oňa
gyzgyn iý mit önümlerini guý mak we
sak lamak masla hat berilmeýär.
2. (HDPE) — ýokary dykyzlyk ly we
pes basyşly polietilen, bu gabyň iý mit
önümleri bilen galtaşmaga rugsat berilýändigini görkezýär.
3. Poliwinilhlorid (PVC). Ýüzünde 3
belgisi bolan gaplary iý mit senagaty üçin
ulanmak bolmaýar. Olardan iý mite degişli bolmadyk turba lary, gurluşyk materiallary nyň käbir görnüşlerini hem-de
çaga oý nawaçlary ny ýasaýarlar.
Plastigiň bu görnüşi ýananda, howa
gurşawy na kanserogen madda bolan dioksinler bölünip çyk ýar.
4. Polietilen (LDPE) — bu pes dykyzlyk ly we ýokary basyşly, bize mä lim
bolan iý mit önümlerini gaplamak üçin
ulanýan haltajyk lary myzdyr.
5. Polipropilen (PP), ýokarda hem
agzap geçişimiz ýa ly, bu önüm ýokary we pes temperatura örän durnuk ly
bolup, gap-gaç önümçiliginde giňden
ulanylýar.

enäniň diýenini etmeýän, oňa hormat
goý maýan ogluň doganyndan, dogmadygy ýeg» diýen parasat ly sözleri türk men
maşga lasynda terbiýeçilik mekdebine
öwrüldi.
Geljek ki nesliň terbiýeli we kämil
sowat ly bolmagy köp derejede olaryň
ata-enelerine baglydyr. Sebäbi çaga dün-

MAªGALA — JEMGY ÝETIÒ
GYMMATLYGY

syp çaga lary terbiýeläp ýetişdirmek hemde olaryň jemgy ýetçilik bähbit li haýyr işlere işjeň gatnaşmak lary ny gazanmakdyr.
Jemgy ýetçilik gatnaşyk lary ny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek, ýaş nesli
terbiýeläp ýetişdirmek barada alnyp barylýan işiň aý rylmaz bölegi bolup durýar.
Döwletimiziň kanunlary ähli raýat lary
çaga lary terbiýelemek ha kynda alada etmäge, olary jemgy ýet üçin peýda ly zähmete taý ýarlamaga, jemgy ýetimize mynasyp adamlary ösdürip ýetişdirmäge
borçly edýär.

DÖWREBAP SENAGAT ÖNÜMLERI WE YNSAN SAGLYGY
Hormat ly Prezidentimiz: «Biziň şäherlerimiziň we oba lary myzyň ekologiýa taýdan abadançylygy alyp bar ýan syýasaty myzyň ileri tutulýan ugurlary nyň
biridir» diýip bellemek bilen, ekologiýa
meselelerini-de aý ratyn üns merkezinde
sak laýar.
Ýurdumyzda azyk senagaty çalt depginler bilen ösýär. Telekeçiler bu pudagyň ösmeginde möhüm orun eýeleýärler.
Şonuň netijesinde diňe ýa kymly tagamy
bilen däl, eýsem, saglyk üçin peýda lydygy bilen tapawut lanýan önümleriň dürli
görnüşleri öndürilýär. Bu önümler alyjylar üçin oňaýly dürli gaplara gaplanyp,
satuwa çykarylýar. Häzirki döwürde iýmit önümleri üçin niýet lenen gap-gaçlaryň çüýşeden, keramikadan, faýansdan,
emallanan we plastik önümlerinden ýa-

Bu babatda, Türk menistanyň Konstitusiýasy nyň 40-njy maddasynda: «Ataeneler çaga lary ny terbiýelemäge, olaryň
saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, olary zähmete taý ýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli däp-dessurlara hormat goý mak medeniýetini olaryň aňy na
ornaşdyrmaga hu kuk lydyrlar we şol bir

6. Polistirol (PS) 6. Plastigiň bu görnüşi penoplast ady bilen hemmämize
diýen ýa ly mä limdir. Bu material et, guş
önümlerini sak lamak üçin poddonlaryň, ýumurtga lar üçin konteý nerleriň,
iý mit konteý nerleriniň önümçiliginde
we elektronika we beýleki haryt lary daşamakda gaplaý jy material hök münde
ulanylýar. PS 6, polistirol gyzdy rylanda, stirol zä herini bölüp çykar ýar. Stirol
kanserogen maddadyr. Şol sebäpli bu
materialdan ýasa lan önümleriň mukdary nyň azaldylmagy ýa-da ondan ýüz öwrülmegi we kagyz, karton, agaç ýa ly ekologiýa taýdan arassa materiallara geçmek
masla hat berilýär. Ýene-de bir bilmeli
wajyp maglumaty ňyz: 6 belgi bilen belgilenen gaplary mik rotolkunly peje salma ly däldir.
7. Bu plastigiň beýleki toparlary na
degişlidir. Olardan has giňden ýaý rany
— polikarbonat (PC). Polikarbonatdan
çaga çüýşeleri, göwrümi 19 litr bolan
köp gezek ulanylýan suw göwrümleri ýasalýar.
Bikorbonatdan ýasa lan çaga çüýşeleri
howply däl, ýöne olary dogry ulanma ly:
maza ly ýuwma ly, zy ýansyzlandyrma ly.
Ýokarda görkezilen 3 belgili, ýagny
düzüminde fta lat lar bolup bilýän, 6 we
7 belgili düzüminde bisfenol A madda lary bolup bilýän plastik önümlerini
iý mit madda lary ny sak lamak üçin ulanmakdan gaça durma ly. Olar diňe beýleki tehnika serişdeleri üçin niýet lenendir.
Eger-de plastik gapda «bulgur we çarşak» şekillendirilen bolsa, onda bu gabyň
iý mit önümi bilen galtaşmagy nyň, ýagny
bu maksat bilen ulanmagyň mümkindigini habar ber ýär. Eger-de «bulgur we
çarşak» şekiliniň üstüne atanak çekilen
bolsa, onda bu gapda iý mit önümlerini
sak lamak ýa-da bu maksat bilen ulanmagyň gadagandygy ny görkezýär.
Plastikden ýasa lan önümleriň saglyga
edip biljek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, şu masla hat lary ber ýäris:
• Mümkin bolsa, plastikden ýasa lan
gap-gaçlary iý mit önümlerini sak lamak
we daşamak üçin ulanmakdan gaça durma ly. Çüýşeden, farfordan, polatdan we
beýleki zy ýansyz önümlerden ýasa lan
gap-gaçlary ulanma ly.
• Plastikden ýasa lan haryt lary almaga
mejbur bolsaňyz, hök man, haýsy plastikden ýasa landygy na seretmeli, how py
pes bolan haryt lary satyn alyň, eger-de
degişli belligi bolmasa, ony almakdan
sak lanyň.
• Plastik gaplary ulanyp, mik rotol
kunly peçde iý mit önümleri, suwy we çaýy ňyzy gyzdyrmaň.
• Gapgaç ýuwulýan maşynda plastik
den ýasa lan gaplary ýuwmaň.
Mähriban ildeşler, ýokarda agza lan
masla hat lara eýerip, saglygy ňyzy gorap
sak lamagy ňyzy arzuw edýäris. Ýurdumyzyň bag ty ýar ýaşaý jylary nyň saglygy ny ähli zatdan ilerde goýup, halkymyzyň eşret li durmuşyň hözirini görüp,
bag ty ýarlykda ýaşamagy na bimöçber
şert lerdir mümkinçilik leri döredýän
hormat ly Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak, röwşen geljegimize gönükdirilen
tutumly işleri rowaç bolsun!
Maýýa DURDYÝEWA,
Myrat Garryýew adyndaky
Türkmenistanyò Döwlet
lukmançylyk uniwersitetiniò
iýmit gigiýenasy
kafedrasynyò müdiri.

wagtda hem borçludyrlar» diýlip kesgitlenilendigini nygtasak ýerlikli bolar.
Terbiýe diýlip, adamyň, jemgy ýetiň
we döwletiň bähbit lerine milli we umumadamzat ruhy-ahlak, medeni we durmuş gymmat lyk lary hem-de özüňi alyp
barmagyň türk men jemgy ýetinde kabul
edilen düzgünleri we kada lary esasynda
şahsy ýetiň ösmegine we kämilleşmegine
gönükdirilen işe düşünilýär.
Türk men halky hemişe özüniň halallyk, uly ny sylamak, kiçä hormat goýmak, geçirimlilik, birek-birege ynam
ýa ly ajaýyp endik leri bilen tana lypdyr.
Hormat ly Prezidentimiziň ýaş nesillerimiz üçin ündeýän parasat ly sözlerine
eýerip, özümizde jemlän terbiýe mekdebimizi geljekki nesillere miras goýup,
kanunlary myzy pug ta berjaý etmelidiris.
Geçmişe göz aýlasak, nesil terbiýesi barada ata-baba lary myz köp işleri alyp barypdyr. Gorkut atamyzyň «Gyz eneden
görelde almasa, öwüt almaz, ogul atadan
görelde almasa, saçak ýazmaz», «Ata-

ýä inenden soň, onuň ilkinji terbiýeçisi,
masla hatçysy onuň ata-enesi bolýar.
Biz çaga lary myza, ilkinji nobatda ataene diý megi öw redýäris. Ata, ene, Watan
diýen sözleri çaganyň ilkinji gezek aýtmagy onuň ata- enesine, Watany na sarpa
goý magy nyň başlangy jydyr. Maşga lada
ata-ene tarapyndan berilýän edep-terbiýäniň, görkezilýän görüm-göreldäniň
üsti bilen çaga jemgy ýete uýgunlaşyp,
onuň bir agzasy na öw rülýär.
Halky myzyň maşga lada çagany terbiýelemegiň gadymdan gelýän baý tejribesi
bar. Maşga lada çagany ahlak we hukuk
kada lary nyň ta laplary ny berk berjaý edilmegi ugrunda terbiýelenilýär.
Hormat ly Prezidentimiziň «Mert ýigit ler gaý rat üçin dogulýar» at ly kitabynda: «Adam ýaşy näçe bolsa-da, özüniň
ýaşlygynda alan terbiýesi, görüm-göreldesi, edep-ek ramy esasynda özüni kämilleşdir ýär. Ýaşlygyňda, hususan-da çaga lyk ýyllaryňda maňzy ňa guýlan edep
zandy ňa ornaýar. Soň durmuşda ol saňa

hemişe uly işlere hy juw ber ýär» diýlen
ajaýyp sözler bar.
Türk mençilikde erkek adamlar maşga labaşy hasaplanýar. Maşga labaşy maşga lasy nyň abat lygy ny sak lajak bolsa,
ilkinji nobatda geçirimli bolma ly, maşga la agza lary bilen her bir meselede düşünişmäge hem-de yla laşyk ly ýaşamaga
ça lyşma ly. Olaryň säwlik lerini düzetmeli, kömek etmeli, bilmeýän zat lary ny öwretmeli. Gerek bolsa tejribede görkezmeli,
maşga lada ata-ene öz ha kyky orunlarynda bolup, borçlary ny bolma lysy ýa ly ýerine ýetirseler, ol maşga la agzybir bolýar,
çaga lary mynasyp terbiýe alýar.
Ata-eneler çaga lary nyň sapak laryna nä hili ýetişýändigi, kim bilen gatnaşýandygy bilen gyzyk lanma ly. Sebäbi
ata-baba lary myz: «Gazana ýanaşsaň, garasy ýokar, ýamana ýanaşsaň, — belasy»
diýipdirler.
Görşümiz ýa ly, ata-enäniň çagasy nyň
geljekde Watany na wepa ly, il-güne mynasyp şahsy ýet bolup ýetişmeginde oňa
edýän täsiri diýseň uludyr. Ata-enäň çaga
beren terbiýesi onuň jemgy ýete peýda ly
adam boljakdygy ny kesgit leýär.
Röwşen geljegimiziň dowamaty bolan
ýaşlaryň ahlak taýdan kämil, ruhy taýdan
sagdyn, berk bedenli, aň-düşünjeli, zähmetsöýer, watansöýüji bolup ýetişmek leri
üçin my nasyp goşant goşmak bolsa hemmämiziň ynsanlyk borjumyzdyr.
Maýsa KURBANOWA,
Mary welaýat prokurorynyò hukuk
üpjünçiligi boýunça uly kömekçisiniò
wezipesini ýerine ýetiriji,
2-nji derejeli ýurist.

INTELLEKTUAL
EÝEÇILIK HUKUGY
Bag tyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda hukuk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça uly
işler amala aşyrylýar. Demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň
kanunçylyk binýadyny pug talandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetini, ylym-bilimini we medeniýetini ösdürmek, ilatynyň
ýa şaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmak, raýatyň
we adamyň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny üpjün etmek
häzirki döwrüň esasy wezipeleridir.

Häzirki wagtda intellektual
eýeçiligiň obýekt leri adamyň
zähmet çek ýän ulgamlary nyň
ählisini öz içine alýar. «Intellekt» sözi — bu akyl diý megi
aňladýar. Adamyň döredijilik
zähmetiniň, ýagny intellektual
eýeçiligiň obýekt leriniň hu kuk
goragy ny üpjün etmek bolsa,
täze tehnologiýa laryň, ylmy işleriň, edebiýat we sungat eserleriniň döredilmegi we olaryň
üstünlik li, şol sanda döwlet
bähbit leri üçin ulanylmagy ugrunda ky tagalla laryň aý rylmaz

bölegidir. Intellektual eýeçiligi goramak,
intellektual eýeçilik
ulgamynda düzgün
bozulma lara garşy
hereket etmek meselesi hiç wagt ünsden
düşmeýär. Intellektual eýeçilik gatnaşyklary ny hu kuk taýdan
dü zg ü n leşd irmek
Türk menistanyň kada laşdy ry jy hu kuk nama larynyň uly toplumy nyň esasynda
ama la aşy rylýar.
Türk menistanyň Konstitusiýasy nyň 12-nji maddasy na
laýyk lykda, eýeçilik, şol sanda
intellektual eýeçilik eldegrilmesizdir. Türk menistan önümçilik serişdelerine, ýere, beýleki
maddy we intellektual gymmatlyk lara hususy eýeçilik hu kugy ny yk rar edýär. Döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň
derejedä ki goragy ny kepillendir ýär we olaryň ösmegi üçin

deň şert leri döredýär. Bu bolsa
Türk menistanda eýeçiligiň ähli görnüşleriniň emlägini deň
goramagyň mümkinçilik lerini üpjün edýänligidir. Şeýle-de
Esasy Kanunyň 56-njy maddasynda her bir adamyň ylmy we
tehniki döredijiligiň erkinligine hu kugy nyň bardygy, awtorlyk hu kuk lary nyň hem-de
bähbit leriniň kanun bilen goralýandygy barada bellenilýär.
Konstitusiýada döwletiň ylmyň,
tehnikanyň we tehnologiýa laryň ösüşine ýardam edýändigi
hem-de bu ugurlarda halkara
hyzmatdaşlygy ny goldaýandygy barada ky täze ýörelgeleýin
kada lar, raýat laryň ylym we
döredijilik, oýlap tapyşlar bilen
meşgullanmaga bolan konstitusion hu kugy nyň durmuşa geçirilmegi kepillendirilýär.
Hormat ly Prezidentimiziň
taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda ylmyň, bilimiň, tehnikanyň we tehnologiýa laryň
ösüşiniň üznüksiz hem-de netijeli işlemeginiň hu kuk kepillik leri we guramaçylyk mümkinçilik leri barha berkidilýär.
Şeýlelikde, intellektual eýeçilik
hu kugy na degişli bolan «Oýlap
tapyşlar we senagat nusga lary
ha kynda», «Haryt nyşanlary,
hyzmat ediş nyşanlary we ha-

ryt laryň gelip çyk ýan ýeriniň
ady ha kynda», «Eýeçilik hakynda», «Innowasiýa ha kynda», «Döwlet ylmy-tehniki
sy ýasaty ha kynda», «Ylmy intellektual eýeçilik ha kynda»,
«Senagat nusga lary nyň hukuk
goragy ha kynda» Türk menistanyň Kanunlary kanunçylyk
ulgamynda ky döw re görä kämilleşmek ýörelgesinde nobatda ky ädimleriň biri boldy.
Hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagalla lary netijesinde
Türk menistanda intellektual
eýeçiligi goramagyň ähli hukuk esaslary döredildi. Berkarar döwletimiziň bag ty ýarlyk
döwründe özger ýän we barha
kuw wat lanýan güneşli Diýary myzyň buýsançly ösüşleri
bilen bilelikde döwletimizde
ylmy ösdürmek, Türk menistanyň kanunçylyk ulgamy ny
ylmy esasda kämilleşdirmek
we ony halkara hu kugy nyň
umumy yk rar eden kada laryna laýyk getirmek boýunça uly
işleri ama la aşyr ýan hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak, il-ýurt bähbit li beýik işleri hemişe rowaç bolsun!
Jahan SAPAROWA,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyò mugallymy.

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

ÝITI GÜN ªÖHLESINDEN GORANYÒ!
Ynsan saglygy ny goramak
döwlet sy ýasaty myzda ileri
tutulýan ugurdyr. Hormat ly
Prezidentimiz ekologiýamyzyň
arassa bolmagy bilen bagly uly
işler durmuşa geçir ýär. Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ilaty myzy arassa agyz
suwy bilen üpjün etmek, howa
şert lerine laýyk aw tobus duralga lary nyň gurulmagy, suw
çüwdürimleri asmana göterilýän seýil baglarydyr köçeler,
ýaşaýyş we edara bina lary nyň
ýanaşyk ýerleri yssy tomsy saglygy myza zy ýan ýetirmän ýeňip
geçmegimiz üçin edilýän işlerdir. «Gün urma» diýip nämä
aýdylýar? Gün urma — bu adamyň kellesine ýiti Gün şöhlesiniň täsiri sebäpli bolup geçýän
kesel.
Infragyzyl Gün şöhleleri bu
babatda kelläniň beý nisine, soň
bol
bolsa
sa adamyň bütin bedenine

täsir edýär we beden gyzgynlygy nyň ýokarlanmagy na elt ýär.
Dürli beden agza laryň gyzgynlygy gan damarlaryň giňelmegine getir ýär, gan aýlanyşygy
peseldýär, beýniň neý ronlarynyň kislorod bilen iý mit lenmegine päsgel ber ýär.
Şeýlelikde, ösüp bar ýan bu
patologik ýagdaý dokuma laryň
gysylmagy na getirip, kislorodyň ýetmezçiligine sebäp bolýar.
Gün urmanyň alamat lary:
adamyň ýüzi we boý ny gyzarýar, kellagy ry, ýürek bulanma,
ýygy- ýygydan dem alma, gaýtarmak, umumy gowşak lyk,
görşüň peselmegi, damar çekme we huşuňy ýitirmek. Şeýle-de endamyň temperaturasy
ýokarlanýar, howsa la ly ýagdaý
ýüze çyk ýar.
Gün uranda haýal etmän
«Tiz kömek» gullugy na jaň et-

meli. Hassany salkyn ýere geçirip ýatyrma ly . Sowuk suwa
öllenen süpürgiç bilen ejir çekeniň endamy ny süpürmeli.
Gysýan egin-eşigini çykarmaly, köý neginiň ilik lerini ýazdyrma ly, kemerini gowşatma ly.
Köp mukdarda mylaýym, arassa agyz suwuny, gök çaý, mineral suwuny içirmeli. Maňlaýy na
öl mata, ýeňsesine, goltugy nyň,
budunyň aşagy na buz goý ma ly.
Dem alşy kynlaşsa, ýürek urgusy çalt lansa, emeli dem bermeli
we ýüregiň göni däl owka lamasy ny etmeli.
Ilaty myzyň saglygy ugrunda uly işleri durmuşa geçir ýän
hormat ly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun!
Süleýman SEÝITLIÝEW,
Aºgabat ºäheriniò 2-nji
saglyk öýüniò maºgala
lukmany.

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly.
Agyz-burun örtüklerini ulanmak, köpçülikde 2 metr aralygy saklamak
bilendiňeözümizidäl,eýsem,daş-töweregimizdäkilerihemmöwsümleýin
keselleriňýokuşmagyndangoraýandyr ys.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek iºlere ýol açýar

2021-nji ýylyò 20-nji awgusty, anna.
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MILLI TERBIÝE MEKDEBI

«Bu ýollardan dogry bargan düz aşdy...»
Magtymguly PYRAGY.
Ahlak we ahlak lylyk ha kynda hemişe-de az gürrüň edilenok.
Şu günki gün öz halky nyň gadymy we gahry mançylyk lardan doly
taryhy na, ummasyz baý ruhy we
medeni mirasy na guwanýan, häzirki nesle ynanyp, geljege umyt ly
garaýan hormat ly Prezidentimiz
ykdysady we sy ýasy özgerişler bilen deň hatarda jemgy ýetde ruhy täzelenişi we aň öw rülişigini
ama la aşyrmagyň aladasynda.
Çünki kämillik babatda milli
Liderimiziň nazarlaýan belentlik lerine çyk mak üçin, ilkinji nobatda, jemgy ýetiň sy nasy ny
sagat, dürli ýowuz dert leriň garşysy na durnuk ly sak lamak gerek.
Şu nukdaý nazardan, hormat ly
Prezidentimiziň jemgy ýetimiziň
ahlak sy paty na aý ratyn ünsli, hüşgär garamak, milletimiziň ruhuna
mahsus arassa, sagdyn ahlak başlangyçlary ny we milli buýsanjy
sak lamak, ösdürmek ha kynda ky
alada lary örän ýerlik li.
Ahlak barada kim gürrüň edende-de, örän ätiýaçly, taý ýarlyk ly,
tutaryk ly bolmagy gerek. Özem bu
meselede durmuşda gabat gelýän
aý ry-aý ry ýagdaýlara ýüzleý ba ha
bermekden ýa-da ýazgarmakdan
gaça durulsa, adamyň adam we
jemgy ýetiň agzasy hök mündä ki
ahlagy nyň kema la gelmegine täsir
edýän düýpli sebäpler barada oýlanylsa, bähbit li bolardy.
Mag tymguly atamyz: «Ýagşylardan hergiz çyk maz ýamanlyk» diýýär. Onuň «Asly na dar tarmyş ýüwrük-çamanlyk» diýen setiri hem
bar. Elbetde, neslegeçijilik täsirini
hasaba alman bolmaz. Ýöne beýle
diýildigi, adam öz aslyndan miras
alan ahlak başlangyçlary ny kaýyl
göteriji ýa-da geçiriji diýildigi däl.
Türk mende «Bir goýundan
agam dörär, gara-da» ýa ly gürrüňleriň hem bardygy ny unutma lyň. Durmuşda gabat gelýän,
kä ha lat larda biri-birini bütinleý
inkär edýän mysallaryň, häsiýetleriň, kanuna laýyk lyk laryň ýuma-

gy nyň içinden ahlagy yzarlamak
çetin. Genrih Geý näniň «Ahlak
— bu ýüregiň paýhasydyr» diýen
sözleri köp ylmy ma ka la larda we
kitaplarda ahlagyň gysga kesgitlemesi hök münde ulanylan hem
bolsa, jemgy ýetçilik ahlagy babatda başgarak çemeleşme gerek mikä
diý ýärin.
Adamyň daş keşbi ýa ly, neslegeçijiligiň görnetin täsirindä ki
ýürek, ha kykatdan hem ahlagyň
düzüm bölegi. Ýürek bu ýerde beden agzasy däl-de, adamyň duýgu lary nyň mesgeni, başgaça aýdylanda, kalby hök münde çykyş
edýär. Ýöne adamyň ahlagy ýürek
bilen paýhasyň utgaşygy bolýan
bolsa, onda neslegeçijiligiň täsiri gaty ula lyp, terbiýeçiligiň
mümkinçiligi peselmezmi?!
Ahlagy adamyň ýüreginiň hemde aňy nyň sazlaşygy hök münde
göz öňüne getirsek, dogry bolarmyka diý ýärin.
Biziň ýüregimiz — bu biziň arzuw-islegimiz, hy ýallary myz, meýillerimiz. Diňe ýüregimiziň emrine gu lak assak,
biziň etmejek zady myz ýokdur.
Çaga garagollugyndan başlap, iň
elhenç jenaýat lara, masgaraçylyklara çenli elt ýän mejbury däl hereket ler diňe ýüregiň emri bilen
edilýär. Eýsem, hemişe sa lyhat lylygy, agraslygy, ynsaplylygy, ha lallygy sak lamak aňsatmy?! Her bir
ýagdaýda çydamlylygy, sabyrlylygy, geçirimliligi sak lamak ýeňil
düşýärmi? Eýsem, adamyň özüniň
şu hili sy pat laryndan, häsiýet lerinden ýaňa kösenýän, ýanalýan,
ejir çek ýän, gol bu lap duran bähbit lerden galýan pursat lary azmy?!
Pol Bregg uzak ýaşamagy nyň
sy ry ny özüniň öz göwnüni ýykmandygy bilen düşündirip, ony
özgeler hem ýyk madyk bolsa, onda
iki esse uzak ýaşap biljek ekendigini aýdýar. Elbetde, göwün islegleriniň hemmesiniň berjaý bolup
durmagy adamyň ömrüne-de, saglygy na-da oňaýly täsir ederdi, ýöne

(Başlangyjy gazetimiziň
geçen sanlarynda).
DAR KAŞDAN SOŇ KY RAHATLYK

Meni operasiýadan soň anesteziologiýa we reanimatologiýa bölümine geçirdiler. Süňňüm gowşan
eken. Meni häzirki zaman lukmançylyk enjamlar toplumynyň edil gapdalyna getirip ýatyrdylar. Başujymda, depämde damjalaýyn sanjymyň asma gutulary ýörite niýetlenen ýerlerinden asylgy dur. Gursagyma bir
topar lukmançylyk serişdelerini ýelmediler. Sag elimiň
garysyna gan basyşyňy ölçeýän tanometr enjamyny

göwne laýyk zat laryň hemmesi kanuna laýyk däldir.
Şu ýerden ahlagyň ikinji, esasy
bölegi ha kynda, ýagny aň ha kynda gürrüň başlanýar. Adam durmuşda hemişe öz zerurlyk lary ny

kanagat landyrmagyň aladasynda
ýaşaýar. Nämäni zerur saý ýandygy bilenem adam adamdan tapawut lanýar. Filosofiýada «Erkinlik
— bu akyl ýetirilen zerurlykdyr»
diýen kesgit leme bar. Biziň her bir
islegimizi garawsyz ýa-da bildirmän ama la aşy ryp bilmegimiz entek erkinlik däl. «Ederini bilmeze
ýagy ne hajat» diýlişi ýa ly, soňuny
ölçermän bir hokga çykaryp, yzy ny
tapman ýörenler erkin däl-de, erksiz adamlardyr.
Her bir işe hy ýal-isleg ýürekde
dörese, şonuň aňrysy na-bärsine,
howaýy ýa-da bolup biläý jek zatdygy na gözüňi gowy ýetirseň, özüňi
tötänlik lerden ha las we erkin duýup bolar. «Mag tymguly, tur eliňi
köze goý, eger döze bilseň, kylgyl
bu işi» diýlen setirlerde hem erksizlik we erkinlik teswirlenýär.
Aňa adamyň miras alan fiziki

— Operasiýa gowuja geçdimi?!
— Tüweleme, gowy geçdi. Lukmanlar hemme
zady duýduryp durlar. «Häzir, kelläň çep tarapy gyzyp
gider», «Häzir ýuwdunaýma» diýip durlar.
— Men, şol gürläp duran lukman.
— Sag boluň! Men Alihandyr öýtdüm. Lukman
ýylgyrdy.
— Alihanam ýanymdady. Bile operasiýa etdik.
— Sag boluň, taňryýalkasyn!
— Bu biziň işimiz.
— Onda-da...
— Hemmämiz sag bolaly. Damaryň-a gowuja dy-

kylan eken – 99%. Ýöne operasiýa gowy geçdi. Dogrusy, çakymyzdanam gowy geçdi. Beýle ýagdaýdaky
damar bilen nädip çydap gezibildiň!
— Hiç zat bildirmedi-dä. Bildireninden soň-a
yzyndan galmadym.
— Bolýa... dynjyňy al. Ertir, nesip bolsa, operasiýanyň sargysyny täzeläris we bu bölümden (reanimasiýadan) çykararys. Ol Halkara saglyk merkezleri
müdiriýetiniň Baş müdiriýetiniň orunbasary, Halkara
newrologiýa merkeziniň ýolbaşçysy Saparmyrat Annamuhammedow eken.
ÝÜREKLERDE ARKADAGA ALKYŞ KÄN

Ertesi, hakykatdanam, guşluga golaý anesteziologiýa we reanimatologiýadan interwension hirurgiýa
bölümine geçirdiler. Men diňe bölüme geçenimden

ESASLANDYRYJYSY —
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Sowady hem akyly deň derejede ösen, kämil bolan adamlar
niýet-pällerine garamazdan, şahsy ýet derejesine ga lyp bilýärler.
Olaryň niýet-pällerini bolsa, diňe
olaryň aňy kesgit leýär. Diý mek, aň
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berkitdiler. Her ýarym sagatdan özi ýel alyp, özi ýelini
goýberip, gan basyşymy ölçeýär.
Çalaja derleýän. Derleseňem, gursagyňa ýelmenen
serişdeler gopýar. Gopdugy çep tarapymdaky enjamlar «guguldap» ugraýar. Guguldap-guguldamanka,
elleri içi dermandan doldurylan sanjym şprisli şepagat
uýalary töweregiňi gurşaýarlar. Işlerine gaty jür.
Ynha, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ynsan
saglygyna berilýän döwrebap aladalaryň beýany şu.
Ýanyma 40-45 ýaş töweregindäki ak ýektaýly lukman geldi.
— Gowumy ýagdaýlaryňyz?!
— Indi gowulaşyberer, nesip etdiginden.
Men bu ýigidi reanimatologiýanyň nobatçy lukmanydyr hasap etdim.

we ruhy mümkinçilik lerini rejeleýän, ösdür ýän, hereket leri utgaşdyr ýan güýç hök münde garamak
dogry bolarmyka diýýärin. Ol biziň öz hereket lerimize öz şahsy gözegçiligimizdir. Şu gözegçiligi ýiti-

ren adamyň psihikasy na kada ly
diý mek bolmaz.
Aň nä hili kema la gelýär, ony
nä hili terbiýelemeli? Aňy düzýän
zat laryň uzyn hatarynda, ilkinji
nobatda, akyl dur ýar. Akyl neslegeçijilik arka ly miras alnan tebigy
ukyp bolup, ol dogry terbiýelenip
ösdürilende, adamyň anyk güý jüne öwrülýär.
Biz «akyl» we «paýhas» sözlerini köplenç tirkeşdirip ulanýarys,
ikisine hem bir zat hök münde garaýarys. Meniň pikirimçe bu beýle
bolma ly däl. Hemme akylly adamlar paýhasly bolup bilmeýärler.
Aý ny ýerinde diý meli sözi, ätmeli
ädimi, iň dogry çykalgany görüpbilip duranam bolsa, adam aýgyt
edip bilenok. Bu ýerde akyl ýet ýärde, gaý rat ýetenok. Paýhas duýgusy akyl bilen gaý ratyň nikasyndan
döreýärmikä diý ýärin.

soň, operasiýa eden toparyň agzalary bilen gaýybana
tanyşdym. Olar Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň Baş müdiriýetiniň orunbasary Saparmyrat Annamuhammedow, Halkara newrologiýa merkeziniň
interwension hirurgiýa bölüminiň bölüm müdiri Alihan
Berdiýew, Halkara newrologiýa merkeziniň şepagat
uýalary Sähra Ataýewa, Aýsoltan Tekemyradowa, Gunça Açyldurdyýewa we kiçi şepagat uýasy Gözel Mommalyýewa dagy eken. Ony Alihandan sorap bildim.
Şol günüň özünde Halkara newrologiýa merkeziniň
lukmanlar topary bilen germaniýaly lukmanlar toparynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly özara lukmançylyk tejribelerini alyşmak barada duşuşyk geçirilipdir.
Halkara newrologiýa merkeziniň ýolbaşçysy şol wideo
maslahatda uky arteriýasynyň 99%-i ýasmyjaklar bilen
dykylan hassanyň operasiýasynyň şowly geçendigini
buýsanç bilen aýdypdyr.
Elbetde, bu uly utuş. Halkara derejeli bejergi. Şol
hassa-da men ekenim. Lukmanlaryň aýdyşy ýaly,
«Çöregim bitin eken». Çöregimiň bitinligi, ýagny gädilmän saklanmagy üçin alan bilimlerini we tejribesini
ussatlarça ulanmagy başaran lukmanlara alkyşlarym
çäksizdir.
Kalbyň çuňlugynda dörän hoşallyk duýgulary endigime görä, şygyr setirlerine öwrülip ugrady:
Ajy dertden şirin janym
Goranlar, taňryýalkasyn!!
Wagt süýşürip, hassa halym
Soranlar, taňryýalkasyn!
Tesmesin ylham-u-joşlar,
Nesipde kän ýagşy işler,
Lebzihalal çykan dostlar
Ýaranlar, taňryýalkasyn!
Ömür diňe toý däl munda,
Bähbitdir ýagşy päl munda,
Aýny pursatda alnymdan
Diränler, taňryýalkalasyn!
Halkara derejesindäki çylşyrymly operasiýanyň
hötdesinden gelmegi başarýan lukmanlaryň ynsan hyzmatynda sak durmagy üçin ähli şertleri we
mümkinçilikleri döredip beren, «Döwlet adam üçindir!» diýen taglymatyň gözbaşynda duran Gahryman
Arkadagymyza taňryýalkasyn! Alla ömrüni uzak etsin!
Aºyrmät GARLY,
«Adalat».

Indeksi - 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-107442. 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.
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— bu adamyň durmuşda sowat we
akyl tarapdan göz ýetirip gazanan
ynanjydyr, saýlap alan durmuş ýörelgesidir.
Ine, şonuň nä hili ynanja gulluk
etjekdigi, nä hili ýörelgäni saýlap
aljakdygy oňa görkezilýän göreldä, berilýän terbiýä, ösýän, ýaşaýan, işleýän jemgy ýetiniň ruhuna,
onuň sylaýan, uý ýan, yk rar edýän
adamlary nyň ahlagy na gös-göni
bagly bolýar. Ine, şu ýerdenem baş
wezipe gelip çyk ýar: jemgy ýetçilik
ahlagy ny sagdynlaşdyrmak üçin
onuň aý ry-aý ry agza lary nyň öz
çarçuwamyza sygmaýan hereketlerini tankyt bilen düzetjek bolup
güý menmän, jemgy ýetde ha lalyň haramdan, ynsaply nyň biynsapdan, sa lyhat ly nyň bihaýadan,
sowat ly nyň nadandan, akylly nyň
ak makdan has gowy, has ra hat,
has mer tebeli ýaşamagy üçin şertleri, mümkinçilik leri giňeltmegiň
aladasy ny etmeli.

Adamlarda etjek hereket leriniň
dogry ýa nädogrudygy ny, ilkinji
nobatda, bähbit boýunça seljermek
endigi bar. Bu tebigy ýagdaý. Dogry sözi ýa-da dogry hereketi üçin
mydama şowsuzlyga ýa-da utu lyşa
sezewar bolup dursa, adam uzak
dogruçyllygy na galmaz. Jemgy ýetiň ahlak sagdynlygy ny gazanmak
üçin, hormatly Prezidentimiziň ündeýşi ýa ly, umumadamzat gymmat lyk lary na, adamçylyk ýörelgelerine, kanunçylyga sarpa goýup,
jemgy ýetiň yk rar edýän ahlak kada lary na laýyk ýaşamagyň adamlara bähbit li bolmagy ny şert lendirmek gerek.
Okuw-terbiýeçilik işiniň we
jemgy ýetçilik täsiriniň netijesinde
ylym-sowat öw redilýär, akyl-paýhas ösdürilýär, aň bolsa terbiýelenýär. Çaganyň ýa-da uly nyň sowady
kütek, akyly ýu karak bolaýandada, terbiýe arka ly onuň aňy nyň we
ahyr netijede ahlagy nyň jemgy ýete ýaramly ýa-da zy ýansyz bolmagy ny gazanyp bolýar. Ahlak lylyk
edil duýgy hök münde çaganyň we
uly nyň kalby na ekilmelidir we ösdürilmelidir.
Adam biper waýlygy — umumy terbiýeçilik işiniň ganym duşmany. Ýaşlaryň terbiýesinden,
ulu laryň ýaramaz göreldesinden
zeý renýän kän-de, aýdýan az. Öz
howly myzyň der wezesini mä käm
ýapyp, daşarda kylaryň ahlagy barada gaýybana zeý renenimiz bilen
ýagdaý düzelmez. Öz çagaňdan
öňür ti iliň çagasy nyň terbiýesi
ha kynda oýlanma ly, çünki seniň
çagaň şolaň içinde ösüp ulalma ly
ahy ry. Biz çagamyzy daşary nyň
howasy na görä geýindirip çykarýarys, ýöne terbiýe eginbaş däl,
öýe girip çalşy ry naýar ýa ly. Daşary nyň howasy ny üýtgedip bilmesegem, daşky täsirleriň oňaýly bolmagy na her birimiziň azda-kände
täsir etmek mümkinçiligimiz bar.
Synpyň mugallymsyz bolmaýşy
ýa ly, her märekäniňem öz ket hudasy bolýar. Köpçü ligiň terbiýesi
— iň bir netijeli we täsirli terbiýe.
Özem bu terbiýäniň serişdeleri
şeýle bir kän, diňe ýerlik li ulanyp
bilmek gerek. Öwgi, ýazgarma,
temmi, sylag, ýaňsy, hormat,

ynam, käýinç, igenç, masla hat,
öwüt-ündew — bularyň hemmesem, ýerini bilip ulananyňda, belli
bir adama-da, garap oturan märekä-de uly täsir edip bilýär. Adamyň öz saglygy nyň sakçysy bolşy
ýa ly, jemgy ýetiň sy nasy nyň sagatlygy ny hem onuň hemme agza lary
bilelikde gorama ly.
Ýa kynda märekede obadaş ýigit leriň biriniň täze wezipä bellenendigi ha kynda gürrüň gozgalanda, ýaşu lularyň biri: «Olaryň
geljegi gowy bolaý ma ly, ha lal çörek iý ýän maşga ladan-da» diýdi.
Hemmelerem ýaşuly nyň pikirini
unadylar, ýerli-ýerden şol maşga lanyň ulusy nyň-kiçisiniň gowy, ha lal
işlerini ýat ladylar. Bu örän begenmeli, guwanma ly ýagdaý. Adamlar
obadaşlary nyň rowaçlygy nyň sebäbini olaryň ha lallygynda gör ýän
bolsa lar, diý mek, jemgy ýetiň aňy
oňyn tarapa özger ýär. Adamlarda
ha kykata, ada lata, ha lallyga bolan
ynamyň ýokarlanmagy — bu uly
ruhy galky nyşyň, jemgy ýetimiziň
manyly, mazmunly, ahlak ly, owadan ýaşaýşa ymyk ly aýak basanlygy nyň alamat larydyr. Hormat ly
Prezidentimiziň sa hawat ly we parasat ly sy ýasaty nyň saýasynda
eşret li döw rana ýeten kalby alkyşly, ýüregi buýsançly halky myz
döwre aýak goşmagy çäksiz bagt
hasaplaýar.
Kämil nesli kema la getirmegiň
we jemgy ýetde ahlak sagdynlygy ny üpjün etmegiň wezipelerini üstünlik li çözmek üçin biziň
häzirki emele gelen jemgy ýetçilik işjeňlik ýagdaýy ny adamlaryň
kalby ny türk meni türk men eden
mert ligiň, ynsaplylygyň, kanagatlylygyň, gaý rat lylygyň, ýokary ahlak lylygyň mesgenine öwürmekde
amat ly pursat hök münde peýda lanyp bilmegimiz gerek.
Goý, neslimiziň kämil, jemgy ýe ti mi ziň sagdyn bol ma gy
üçin gije-gündiz zähmet çek ýän
Gahry man Arkadagy myzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun!
Muhammetberdi
ANNAGELDIÝEW,
bilim iºgäri.
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şert li sungat bolsa-da,
şol bir wag tyň özünde anyk dünýäden hem bütin leý Mu zeý gym mat lyk la ry uly terbiýeçi lik ähmiýete eýe
üzňe däldir. Gady my adam la ryň nagyşla ry nyşan- bolup, ýaşlarda ta ryhy geçmişi mize, Wata ny my za
ala mat ýa-da hat hök münde şert li belgi leriň üsti bi- bolan buýsanç duýgusy ny kema la getir ýär. Şu nuklen ulanmak la ry ola ryň dünýäga raýşy ny kesgit leýär. daý na zardan, Berka rar döwleti miziň bag ty ýarlyk
«Goçak» nagşy el işleri niň äh li görnüşi ne sa lynsa- döw ründe hormat ly Prezidenti miz mu zeý işi niň
da, ola ryň esasy orun tut ýan ýeri kür teler hasaplan- döw rebap gu ral magy na, mu zeý gym mat lyk la ry nyň
ýar. Käbir ýerlerde maşga la nyň goragçysy hök mün- has-da baýlaşdy ryl magy na we gora lyp sak la nyl made dag tekeleri niň we goçla ryň şah la ry der wezeleriň gy na döwlet sy ýasaty nyň aý ryl maz bölegi hök münüstünde berkidi lip goýulýar.
de aý ratyn äh miýet ber ýär. Ýaş nesil leri mizi watan«Goçak» nagşy ba rada halk arasynda giňden bel li söýüji lik, mil li mirasy my za sar pa goý mak ru hunda
bolan bir hekaýatda şeýle gür rüň berilýär: gady my terbiýelemek, mu zeý işgärleri niň esasy bor judyr.
döwürde bir çopan bi len çoluk bar eken. Bir gün irTa ryhy my zy öw renmäge, di kelt mäge, geljek ki
den çoluk sü ri ni örü zip, örä sü rüp ug raýar. Birde- ýaş nesil ler üçin mil li mirasy my zy, maddy gymmatnem, çoluk gör ýän zady na ynan majak bolýar. Görse, lyk larymyzy gorap saklamaga ýardam berýän hormatly
öňden bar ýan goçuň şa hy na bir uly ýylan ora şyp, Prezidenti miziň ja ny sag, ömri uzak, belent ba şy
ba şy ny ýoka ryk tutup, bar ýan eken. Mal lar suw iç- aman bolsun!
mäge suwa inse, ýyla nam goçuň şa hyndan düşüp,
soň ra ýene goçuň şa hy na ora lyp otu ryber ýär eken.
Amangül KARAKULOWA,
Çoluk bu wa ka ny çopa na gür rüň ber ýär. Çopan esli
Türkmenistanyò Döwlet medeniýet
wagt oýlanýar-da, ol: «Nä me üçin ýylan goçuň şa hymerkeziniò Döwlet muzeýiniò
na mü nüp otyrka?!!» diýip, haý ran galýar.
bölüm müdiri.
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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.

