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ROWAÇ ÖSÜŞLERIŇ BUÝSANJY
Sahawatly ata Watanymyzy ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň
hal-ýagdaýyny düýpli gowulandyrmak hormatly Prezidentimiziň ýö
redýän içeri we daşary syýasatlarynyň içinden eriş-argaç bolup geçýär.
Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda ýetilýän
belent sepgitler, halkyň bähbidine gönükdirilen işler, ildeşlerimiziň
göwün guşuny ganatlandyryp, buýsançly başlaryny göge ýetirýän özger
meler sanardan kän.
Şu ýylyň 20-nji awgust ynda
hormatly Prezidentimiz Ministr
ler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly
nobatdak y mejlisini geçirdi. Onda
döwletimiziň durmuşy bilen bagly
möhüm meseleler ara alnyp mas
lahatlaşyldy. Şeýle hem milli ykdy
sadyýetimiziň esasy pudaklar yny
sazlaşykly ösdürmäge gönükdiri
len birnäçe taslamalara garaldy.
Gahr yman Arkadag ymyz Türk
menistanyň Garaşsyzlyg ynyň 30
ýyllyg yna we milli senenamamyz
da möhüm orun eýeleýän beýlek i
baýramç ylyk dabaralar yna meý il
leşdirilen medeni çäreleriň ýoka
ry guramaç ylyk derejesiniň üpjün
edilmegini, olarda häzirk i tar yhy
eýýamyň döredijilik ruhunyň, hal
kymyzyň agzybirliginiň we mize
mez bitew üliginiň, Watanymyzyň
saýlap alan parahatç ylyg yň, ro

waçlyg yň we ösüşiň ýoluna bolan
ygrarlylyg ynyň öz beýanyny tap
malydyg yny belledi.
21-nji awgustda paýtagt ymyz
dak y Olimpiýa şäherçesinde To
kio şäherinde bolup geçen XXXII
tomusk y Olimpiýa oýunlar ynda
Türkmenistanyň dünýädäk i sport
abraý yny artdyrmaga uly goşant
goşan türkmen sportunyň we
killerini hormatlamak dabarasy
geçirildi. Ministrler Kabinetiniň
başlyg ynyň orunbasar y, Türk
menistanyň at gazanan tälimçisi
Serdar Berdimuhamedow Poli
na Gurýewany XXXII tomusk y
olimpiýa ýar yşlar ynda gazanan
ajaý yp üstünligi bilen gutlap, eziz
Diýar ymyzyň Döwlet baýdag ynyň
mundan beýläk hem halkara sport
ýar yşlar ynda belentde parlajakdy
gyna ynam bildirdi.

23-nji awgustda Gahr yman
Arkadag ymyz Mar y welaýat yna
amala aşyran iş sapar ynyň barşyn
da iri «Galk ynyş» gaz känine bar yp
gördi hem-de bu ýerde Türkmenis
tanyň Garaşsyzlyg ynyň 30 ýyllyg y
ny mynasyp garşylamak boý unça
tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyr y
lan çäreleriň çäklerinde täze guý u
lar yň gurluşyg yna badalga berdi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz
sebitde ýerleşýän «Türkmeniň ak
öýi» binasynyň ýanynda köpçülik
leý in dabaralar y geçirmek üçin ni
ýetlenilen binanyň düýbüni tutmak
dabarasy na gatnaşdy.
Ugl ew od or od ser işd el er in iň
ägirt uly gorlar yna eýe bolan ýur
dumyzda hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlyg ynda ýang yç
energetika toplumlar ynyň innowa
sion ösüşine gönükdirilen toplum
laý yn strategiýa durmuşa geçiril
ýär. Netijede, bu möhüm pudakda
giň möçberli maksatnamalar y öňe
sürmek we olar y amala aşyrmak
arkaly ýurdumyz sebitara we hal
kara hyzmatdaşlyg ynyň işjeňleşdi
rilmegine, häzirk i döwrüň ýagda
ýyna we talaplar yna kybap gelýän

energiýa howpsuzlyg ynyň bitew i
binýadynyň döredilmegine özü
niň mynasyp goşandyny goşýar.
BMG-niň Baş Assambleýasy tara
pyndan kabul edilen degişli Ka
rarnamalar milli Liderimiziň bu
ugurdak y netijeli başlang yçlar y
nyň hem-de teklipleriniň wajyp
dyg yny tassyklaýar. Şunuň bilen
baglylykda «Galk ynyş» gaz käni
niň senagat taýdan özleşdirilmegi
ne möhüm ähmiýet berilýär. Onuň
açylmag y Türkmenistanyň dünýä
niň energetika döwleti hökmün
däk i derejesini berk itdi we daşar y
ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli
gatnaşyklar y giňeltmek üçin täze
mümk inçilikleri açdy. Bu iri gaz
käniniň gorlar y «Ýaşlar» we «Ga
raköl» ýataklar y bilen bilelikde al
nanda, 27 trillion kub metre golaý
möçberde kesgitlenildi. Umumy
meýdany dört müň inedördül ki
lometrden hem köp bolan «Galk y
nyş» gaz käniniň ulanyş gorunda
häzirk i wagtda guý ular yň 45-si
bolup, olar yň her biri bir gije-gün
dizde ortaça iki million kub metre
çenli tebig y gaz berýär.
Ýang yç-energetika toplumyna

DOSTLUKLY GATNAŞYKLARYŇ ÝOLUNDA
Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwerlige beslenýän döwlet syýasatynyň daşary
syýasat ugry täze üstünliklere ýetýär. «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ug
runyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna» laýyklykda, üstünlikli durmuşa
geçirilýän daşary syýasat işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda milli
Liderimiz tarapyndan täze başlangyçlar öňe sürülýär. «Türkmenistan — parahatçyly
gyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçýän 2021-nji ýylda hormatly
Prezidentimiziň başlangyjy bilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsul
tatiw duşuşygy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Ýokary derejeli duşuşyk bi
len ugurdaş geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy, Merkezi Azi
ýa ýurtlarynyň ykdysady forumy we sergisi, şeýle hem beýleki medeni çäreler türkmen
diplomatiýasynyň esasy ugurlarynyň täze sepgitlere çykmagyny alamatlandyrýar.
Hormat ly Prezidentimiz 2021-nji ýylyň
30-njy iýulynda Awaza milli sy ýa hatç y
lyk zolag ynda geçirilen Türk menistanyň
Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde
soňk y ýyllarda okg unly ösüşe eýe bolan
türk men-ýapon gatnaşyk lar y nyň ähmi
ýeti barada aý rat yn belledi. Ykdysady
ýetiniň göw r ümi boý unça dünýäde öň
dä k i orunlar yň birini eýeleýän Ýaponiýa
bilen syýasy-diplomatik gatnaşyklar yň
ösdürilmegi söwda-ykdysady gatnaşyk
lar y ň, şeýle hem maýa goý um hyzmat
daşlyg y nyň täze derejelere çyk mag y ny
şert lendir ýär. 1992-nji ýylyň 22-nji apre

linde Türk menistan bilen Ýaponiýanyň
arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola
goý uldy. 2005-nji ýylda Aşgabatda Ýa
poniýanyň Türk menistanda k y, 2013-nji
ýylda bolsa Tok ioda Türk menistanyň Ýa
poniýada k y ilçihanasy açyldy. Hormat ly
Prezidentimiziň 2009-njy, 2013-nji, 2015nji we 2019-njy ýyl larda Ýaponiýa ama la
aşy ran resmi we iş saparlar y döwletara
gatnaşyk lar y nyň tar yhynda uly ähmiýet li
wakalar boldy.
2015-nji ýylda Ýaponiýanyň şol wagt
ky hökümet ýolbaşç ysy Sindzo Abeniň
resmi sapar bilen ýurdumyza gelmegi

dost luk ly döwletara gatnaşyk lar y has-da
berk itmegiň we giňeltmegiň ýolunda mö
hüm ädim boldy. Bu sapar yň çäk lerinde
gol çek ilen resminama lar yň we gazany
lan yla laşyk lar yň göwrümi 18 milliard
amerikan dollar yndan geçdi. Häzirk i
wagtda bu taslama lar yň umumy möçbe
ri 20 milliard amerikan dollar yndan hem
geçdi. Häzirk i wagtda ýapon kompaniýa
lar y türk men tarapy bilen Türk menista
nyň ykdysady ýetiniň dürli ugurlar ynda
birnäçe iri taslama lar y ma liýeleşdirme
gi we gurmag y ama la aşyrdylar. Olar yň
hatar ynda Balkan welaýat y nyň Gy ýanly
şä herçesinde polietilen we polipropilen
öndür ýän gaz himiýa toplumy ny, Ahal
welaýat ynda gurlan tebig y gazdan ýokar y
hilli benzin öndür ýän zawod lar toplumy
ny we beýlek i köp sanly iri maýa goý um
taslamalar yny görkezmek bolar.
Parlamentara gatnaşyk lar yň ösüşi
hem bellärlik lidir. Iki ýurduň arasyn
da parlamentara dost luk topar y hereket
edýär. Hormat ly Prezidentimiz 2020-nji
ýylyň oktýabr aýynyň 21 — 23-i araly
gynda Imperator Nar uhitonyň tag ta geç

uly möçberde maýa goý umlar y
goý ulýar. Bu serişdeler bolsa köp
girdeji getirýän pudag y mundan
beýläk-de ösdürmäge, nebitgaz
kärhana lar y ny döwrebap tehni
ki we tehnologik taýdan enjam
laşdyrmaga, geologiýa gözleg we
buraw işlerini geçirmäge, täze
nebitgaz ýataklar yny senagat taý
dan özleşdirmegi güýçli depgin
ler bilen alyp barmaga niýetleni
lendir. «Galk ynyş» gaz käninde
Gahr yman Arkadag ymyzyň ak
pata bermegi bilen üstünlikli ös
ýän türkmen-hytaý strategik hyz
matdaşlyg ynyň nobatdak y mysa
lyna öwrüljek, aýrat yn çylşyr ymly
häsiýeti bilen tapaw utlanýan täze
guý ular yň üçüsiniň gurluşyg yna
badalga berildi. Şeýlelikde, täze
gaz guý ular y «maw y ýang yjyň»
goşmaça gorlar yny döretmäge
mümk inçilik berer hem-de ýurdu
myza köp möçberde pul serişdele
rini getirip, halk ymyzyň abadan
çylyg yny has-da gow ulandyrmaga
şert döreder.
Döwlet
Baştutanymyz
şol
gün Mar y şäheriniň Saglyg y go
raý yş we anyklaý yş merkezi
ne bar
dy hem-de Gurbanguly
Berdimuhamedow adyndak y Ho
wandarlyga mätäç çagalara hema
ýat bermek boý unça haý yr-sahawat
gaznasyndan Mar y welaýat ynyň
etraplar ynyň we şäherleriniň has
sahanalar ynyň çagalar bölümle
ri üçin niýetlenilen «Tiz kömek»
awtoulag ynyň 10-syny bermek
barada karara gelendigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz ýurdu
myzyň saglyg y goraý yş we derman
senagat y ministrine ähli zerur en
jamlar bilen üpjün edilen ýörite
aw toulaglar yň açarlar yny gow
şur yp, halk ymyzyň, aýrat yn-da,
körpe nesillerimiziň saglyg yny go
ramak bilen baglanyşykly mesele
leriň döwletimiziň üns merkezinde
hemişe saklanjakdyg yny belledi.
24-nji awgustda Mar y şäheri
niň Magt ymguly köçesinde gurlan
ýedi gatly, 188 öýli ýaşaý yş jaý top
lumynyň dabaraly açylyşy boldy.
Munuň özi halk ymyzyň, şol sanda
Mar y welaýat ynyň ýaşaýjylar y
nyň bagt yýar durmuşymyza bolan
buýsançlar yna buýsanç goşdy.
Halk ymyzy eşretli, hözirli dur
muşda ýaşadýan, mähriban Wata
nymyzy ajaý yp ösüşlere besleýän
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany
sag, öm
ri uzak, il-ýurt bäh
bit
li
alyp barýan beý ik işleri hemişe ro
waç bolsun!
«Adalat».

mek dabara lar yna gat
naşmag yň çäk lerinde iş
sapar y ny ama la aşyrdy.
Milli Liderimiz sapar y
nyň jemleý ji gününde
Ýaponiýanyň Parlamentiniň wek il
ler pa latasy nyň başlyg y Tadamori Oşi
ma bilen duşuşdy. Şol duşuşykda milli
Liderimiz iki ýurduň Parlament leriniň
arasynda ýola goýlan gatnaşyk lar yň iki
taraplaý yn gatnaşyk lar y baýlaşdyrmaga,
kanunç ykar y jylyk babatda tejribe alyş
maga ýardam edýändigini, bu gatnaşyk
lar y geljekde hem goldajakdyg y ny we hö
weslendirjekdigini tassyk lady.
Integrasiýa, goşu lyşmak sy ýasat y 4-nji
senagat rewolý usiýasy döw r ünde esasy
ta laplar yň birine öwr ülýär. Merkezi Azi
ýada we Haz ar sebit inde ykdysady goşu
lyşmak sy ýasat y baz ar gatnaşyk lar y nyň
ýörelgelerine esaslanýan mill i ykdysady
ýet imiziň dünýä çyk mag y nyň nobatda k y
sepg id i bolup çyk yş edýär. Baý tebig y se
rişdeleriň gor y, adam kapita ly, arassa we
arz an energ iýa, ulag-log ist ik i infrastr uk
tura ösen ýurt lar yň tehnolog ik mümk in
çil ik lerini maýa goý um ark a ly çek meg iň
net ijesinde, sebit leý in goşu lyşmag yň ge
rimi giňeýär. Muňa anyk mysallar yň bi
ri hök münde Türk menistanyň Ýaponiýa
bilen döwletara, hökümetara, şeýle hem
parlamentara gatnaşyk lar y ny görkezmek
bolar.
Türkmen-ýapon gatnaşyklar y dünýä

MILLI LIDERIMIZIŇ
PARASATLY BAŞLANGYÇLARY
ýurdumyzyň senagat mümkinçiliklerini
has belent sepgitlere ýetirýär
Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk döwrinde hormatly
Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlyg ynda Diýar ymyzyň
dokma pudag ynda gazanylýan üstünlikler ata Watanymyzyň ösen
senagat mümk inçiliklerini dünýä ýaýýar.
Milli Liderimiziň gatnaşmag ynda «Türkmenistan — parahatç yly
gyň we ynanyşmag yň Watany» ýylymyzyň 25-nji awgust ynda Kaka
etrabynda ýyllyk önümçilik kuwwat y 5 müň tonna inçe süý ümli pag
tany gaýtadan işleýän dokma toplumynyň açylyp, ulanylmaga beril
megi hem munuň aýdyň mysallar yndandyr.
Gahr yman Arkadag ymyzyň beý ik tagallalar y bilen «Türkmenis
tanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», şeýle hem im
port yň ornuny tutýan önümleri artdyrmak, eksport mümk inçiligini
ýokarlandyrmak boý unça döwlet maksatnamalar ynda bellenen we
zipeler esasynda gurlan, dokma senagat ynyň iň häzirk i zaman ýoka
ry mümk inçiliklerini özünde jemleýän döwrebap toplum mukaddes
Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk şanly toý uny mynasyp mazmun bilen
baýlaşdyrýan ajaý yp desgadyr.
Döwlet Baştutanymyzyň belleý işi ýaly, Garaşsyzlyg ymyzyň
30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli täze işe girizilen Kaka dok
ma toplumy iri önümçilik kärhanasy bolup, onuň umumy bahasy
147 850 000 amerikan dollar yna barabardyr. Bu toplumyň önümçilik
kuwwat y ýylda 3 650 tonna ýokar y hilli ýüplükleri, 12 million inedör
dül metr dürli görnüşli matalar y hem-de 1 million 200 müň sany taýýar
tik in önümlerini öndürmäge ukyplydyr. Bu iri toplumyň işe girizilme
gi bilen onda 1 300 adam zähmet çeker.
Toplumyň tutýan meýdany 18 gektardan ybarat bolup, onda önüm
çilik binalar yndan başga-da 2 gatly edara binasy, önümçilik ammar
lar y, transformator bekedi, ussahana, ýang yn howpsuzlyk binala
ry, awtoulag duralgalar y bar. Şeýle hem bu ýerde işgärlere amatly
şertleri döretmek üçin 450 orunlyk naharhana, sport meýdançasy,
2 sany 16 orunlyk myhmanhana ýerleşýär.
Bu dokma toplumda Şweýsariýanyň we Ýaponiýanyň ýüplük egriji
enjamlar ynyň, Belgiýanyň mata dokaýan, Italiýanyň we Germaniýa
nyň boýag enjamlar ynyň hem-de Ýaponiýanyň tik inçilik enjamlar y
nyň ornaşdyr ylmag y bak y Bitarap Watanymyzyň ylmyň iň soňky ga
zananlar yny önümçilige ornaşdyrmakda dünýä döwletleri bilen alyp
barýan işjeň hyzmatdaşlyg ynyň beýanydyr.
Milli Liderimize bu ýerde ýaýbaňlandyr ylan sergide täze dokma
toplumynda öndürilen, ekologik taýdan arassa ýüplüklerden taýýarla
nylan dürli görnüşli taýýar önümler bolan çagalar, ulular we zenan
lar üçin niýetlenen egin-eşikleriň köp görnüşleriniň görkezilmegi hem
munuň şeýledigini tassyk lady.
Dabara mynasybetli Gahr yman Arkadag ymyzyň Hormatly myh
manlar yň kitabynda ýadygärlik ýazg y galdyrmag y, şeýle hem täze dok
ma toplumyna 10 sany täze awtobusyň, ýeňil awtoulag yň we 2 sany ýük
awtoulag ynyň açarlar yny gowşurmag y halkymyza buýsançly tar yhy
pursatlar y bag yşlady.
Milli Liderimiziň iş sapar ynyň çäklerinde Ahal welaýat ynyň
saglyg y goraý yş ulgamynyň işgärleri bilen duşuşyp, Gurbanguly
Berdimuhamedow adyndak y Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat
bermek boý unça haý yr-sahawat gaznasyndan welaýat yň şäher we etrap
hassahanalar ynyň çagalar bölümleri üçin täze «Tiz kömek» awtoulag
lar ynyň 10-syny bermegi «Döwlet adam üçindir!» diýen dünýä nusga
lyk syýasat ymyzy dabaralandyrdy.
Köpmilletli agzybir halk ymyzy bagt yň gujag ynda ýaşadyp, mu
kaddes Watanymyzyň ösen senagat kuwwat yny täze belentlik
lere çykar yp, dünýä parahatçylykly ösüşiň nusgasyny görkezýän
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli,
umumadamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaç bolsun!
Öz habarçymyz.

de «Halkara para hat
çylyk we ynanyşmak
ýyly» diýlip yglan
edilen ýylda hem
ösüşiň ýokar y görke
zijilerine eýedir. Ýaňy-ýak ynda
Türk menistanyň Ministrler Kabi
netiniň Başlyg y nyň orunbasar y Serdar
Berdimuhamedowyň ýolbaşç ylyg ynda
wek iliýetiň Ýaponiýa döwletine iş sapa
ry boldy. Bu sapar yň çäk lerinde XXXII
Tomusk y Olimpiýa oýunlar y nyň açylyş
dabarasy na gatnaşmak bilen bir hatarda,
Türk menistanyň tar yhynda ilk inji Olim
piada meda ly nyň gazanylmag y hem sa
par yň ähmiýetini has ýokarlandyrdy.
Syýasy-diplomatik i taýdan seredi
lende, bu sapar yň çäk lerinde Ýaponiýa
nyň imperator y Naruhito, Ýaponiýanyň
Premýer-ministri Ýoşide Suga, ykdysa
dy ýet, söwda we senagat boý unça döw
let ministri Kiýoşi Ejima, Hyzmatdaşlyk
boý unça ýapon-türk men komitetiniň
başlyg y, «Itochu Corporation» kompani
ýasy nyň dolandy r y jy direktor y Hiroý u
ki Subai bilen duşuşyk laryň geçirilmegi
türk men wek iliýetiniň ýolbaşç ysy nyň iň
ýokar y derejede kabul edilendigine şaýat
lyk edýär.
Ýapon işew ürleri ýurdumyzda amal
edilýän maýa goý um taslama lar y na işjeň
gatnaşýarlar. Mu kaddes Garaşsyzlyg y
myz yň şanly 30 ýyllyk toý y my nasybet
li açylmaga taý ýar bolan Lebap welaýa

tynda k y döw rebap gazturbina ly elektrik
bekediniň ýapon işew ürleri tarapyndan
gurulmag y, ýapon tehnologiýasy nyň
ulanylmag y aý rat yn bellärlik lidir. Ýeri
gelende bellesek, Ýaponiýanyň ösen yk
dysady ýetinden tejribe edinmegiň çäk le
rinde ýurdumyz yň dok ma senagat y nyň,
agrosenagat pudag y nyň önümleri ýapon
bazarlar ynda uly islegden peýda lanyp bi
ler. Mundan başga-da, milli öwüşginli el
önümleriniň hem marketingi öwrenilip
bilner. Indik i ýyllarda bolsa bilelikdä
ki önümçilik merkezleriniň gurulmag y
söwda-senagat gatnaşyk lar y nyň ösmegi
niň sagdyn binýady ny döreder.
Ýokarda aýdylanlar iki ýurduň ara
synda hyzmatdaşlyk gatnaşyk lar yň geri
miniň giňdigini we köpug urlydyg y ny tas
syk laýar. Mundan beýläk hem dost luk ly
ýurt lar yň arasynda gatnaşyk lar yň has-da
ösdüriljekdigine we netijeli boljakdyg y na
ynanmaga doly esas bar. Türk men-ýapon
parlamentara hyzmatdaşlyg y ikitarapla
ýyn gatnaşyk lar y myz yň mundan beýläk
hem ilerlemegine sy ýasy şert leri üpjün et
mäge ýardam ber ýär. Parlament diploma
tiýasy nyň rowaçlanmag y na giň ýol aç ýan
hormat ly Prezidentimize berk jan saglyk,
il-ýurt bähbit li tutumly işlerinde rowaç
lyk arzuw edýäris.
Kerimguly GELDIÝEW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň deputaty.
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GARAŞSYZLYGYŇ RÖWŞEN MENZILLERI
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna

Ýurdumyzyň sebitlerinde yzly-yzyna
açylýan, düýbi tutulýan kaşaň desgalar
da halkymyzyň bagtyýar durmuşy bara
daky çynlakaý aladalar ör-boýuna gal
ýar. Maşgalany goldamak, ýaş neslimiziň
geljegini üpjün etmek, «Döwlet adam
üçindir!» diýen baş ýörelgäni ynsanper
wer syýasatynyň düýp manysy hökmünde
kesgitlän hormatly Prezidentimiziň esasy
aladalarynyň biridir.
Ilat ymyzyň ýaşaý yş-durmuş şertlerini hasda gow ulandyrmak maksady bilen kabul edilen
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laý yklyk
da, ýeňillikli ipoteka karzlar yny peýdalanmak
bilen, hususy we köp gatly ýaşaý yş jaýlar ynyň
tapg yr-tapg yr açylmag y döwrümiziň aýrat yn
lyg yna öwrüldi. Döwrebap ýaşaý yş jaýlar ynyň
toplumlaý yn açylmag y indi däp boldy. Birbada
ýüzlerçe maşgalanyň öýli bolmag y döwletlilik
den, bagt yýarlykdan nyşandyr.
Ýurdumyzda gozgalmaýan emläge bolan
hukuk lar yň, hukuk lar yň borçlanmalar ynyň
ykrar edilmegini we goralmag yny kämilleşdir

GOZGALMAÝAN EMLÄGE BOLAN
HUKUKLARYŇ DÖWLET KEPILLIKLERI
mek maksady bilen kabul edilen hem-de 2016njy ýylyň 1-nji ýanwar yndan güýje giren «Goz
galmaýan emläge bolan hukuklar yň we onuň
bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bel
lige alynmag y hak ynda» Türkmenistanyň Ka
nunynyň herekete girizilenine alt y ýyla golaý
wagt boldy. Şu döw ürde hukuklar yň döwlet ta
rapyndan bellige alynmag y baradak y gullug yň
döredilmegi we onuň işiniň Kanuna laý yklykda
guralmag y üpjün edildi.
Häzirk i wagt gozgalmaýan emläklere bo
lan hukuklar yň döwrebap bellige alyş ulgamy
hereket edýär. Şu günk i gün döwlet belligine
alynmag y gozgalmaýan emläge bolan hukug yň
ýüze çykmag ynyň ýeke-täk ýoludyr. Başgaça
aýdanymyzda, eger gozgalmaýan emläge bolan
hukuk döwlet belligine alynmadyk bolsa, diý
mek şol emläge bolan hukuk ýokdur.
Gozgalmaýan emläkleriň hasaba alnyşy
nyň we olara bolan hukuklar yň döwlet belligi
ne alnyşynyň ygt ybarly ulgamy raýatlar yň we
ýuridik şahslar yň gozgalmaýan emläge bolan
hukuklar ynyň döwlet kepilliklerini, emläk ba
zar ynyň durnukly, ýer resurslar ynyň we beýlek i

gozgalmaýan emläkleri dolandyrmak boý un
ça çäreleriň netijeli bolmag yny üpjün edýär.
Ýurtda maýa goý um işjeňligine oňyn täsirini
ýetirýär.
«Gozgalmaýan emläge bolan hukuklar yň we
onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyn
dan bellige alynmag y hak ynda» Türkmenista
nyň Kanunyna laý yklykda döredilen, bellige al
nyş ulgamyny emele getirýän Türkmenistanyň
Adalat ministrliginiň ýanyndak y Gozgalmaýan
emläge bolan hukuklar yň we onuň bilen bagly
geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynma
gy baradak y gulluk, şeýle hem onuň welaýatlar
dak y we Aşgabat şäherindäk i müdirlikleri hu
kuklar yň bellige alynmag y babatda işleri amala
aşyrýarlar. Bellige alnyş ulgamynyň esasy we
zipesi gozgalmaýan emläge bolan hukug yň ýada hukug yň borçlanmasynyň ýüze çykmag y
nyň, başga birine geçmeginiň, bes edilmeginiň
döwlet tarapyndan bellige alynmag yny amala
aşyrmak hem-de Gozgalmaýan emläge bolan
hukuklar yň we onuň bilen bagly geleşikleriň
döwlet sanaw yndan maglumat bermek bolup
durýar.

Türkmenistanyň Adalat ministrligi gozgal
maýan emläge bolan hukuklar yň we onuň bi
len bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige
alynmag y babatda döwlet syýasat yny durmuşa
geçirýär we gözegçiligi amala aşyrýar.
Ýer i gelende bellesek, Türkmenistanda
2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýe
ti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laý yklykda,
gullug yň resmi web-saýty döredildi. Netije
de, sanly ulgam ark aly gulluk we onuň ýer
li edaralar y isleg bildirýän fiz iki we ýur idik
şahslara hukuk hyzmatlar yny berýärler. Hu
kuk hyzmatlar y sarg yt etmek bilen bagly äh
li amallar internet tor unyň üsti bilen gullu
gyň resmi web-saýty ark aly online görnüşde
amala aşyr ylýar. Online hukuk hyzmatlar y 3
topara bölünýär: döwlet sanaw ynda hukuk
lar yň döwlet tarapyndan bellige alynmag y
üçin elektron nobata durmak; Gozgalmaýan
emläge bolan hukuklar yň we onuň bilen bag
ly geleşikler iň döwlet sanaw yndan gozgal
maýan emlägiň obýekti hakynda magluma
ty sarg yt etmek; Gozgalmaýan emläge bolan
eýeçilik hukug ynyň bellige alnandyg yny ýa-

da alynmandyg yny tassyklaýan maglumaty
sarg yt etmek.
Häzirk i wagtda, bellige alnyş ulgamynyň
kanuna laý yk, döwrebap, gozgalmaýan emlä
giň obýektlerini hasaba almag y amala aşyrýan
döwlet edaralar y bilen sazlaşykly işlemegi hem
Türkmenistanyň ykdysady taýdan ösmegine
gönükdirilen, döwletiň bähbitlerini, fizik i we
ýuridik şahslar yň gozgalmaýan emläge bolan
hukuklar ynyň goralmag ynyň döwlet kepillik
lerini üpjün edýär.
Gulluga sanly ulgamyň işjeň ornaşdyr yl
mag y geljekde gozgalmaýan emläkleri hasaba
almag y, olara bolan hukuklar y bellige almag y
«bir penjire» ýörelgesi boý unça ýerine ýetirmä
ge mümk inçilik berer. Şol bir wagt yň özünde
hem gozgalmaýan emläkleri döwlet tarapyndan
hasaba almaga, gozgalmaýan emläkleriň tehni
ki tükelleýşini geçirmäge we hukuklar y bellige
almaga mümk inçilik berer.
Her birimiziň durmuşymyzda oňyn özgeriş
leri döredip, ykbalymyzy gülledýän beý ik işleri
amala aşyrýan Gahr yman Arkadag ymyzyň ja
ny sag, ömri uzak bolsun! Halk ymyzyň rysgalberekediniň artmag y üçin amala aşyrýan işleri
rowaçlyklara beslensin!
Ogulşeker AGAMEDOWA,
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň
Kanunçylyk müdirliginiň ykdysady
kanunçylyk we kadalaşdyryjy hukuk
namalaryny döwlet belligine alyş
bölüminiň müdiri.

Sebit derejeli maslahatlaryň
umumadamzat ähmiýeti

BAGTYMYZYŇ
WASPY
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralar ynyň öňünde goýýan esasy
wezipeleri jemgyýetimizde kanunla
ryň gyşarnyksyz berjaý edilmegini
gazanmakdan, raýatlar ymyzyň hu
kuk sowatlylygyny artdyrmakdan,
dürli nogsanlyklar yň sebäplerini sel
jerip, olar y aradan aýyrmakdan hemde bu ugurda ilat arasynda wagyznesihat işlerini ýaýbaňlandyrmakdan
ybaratdyr.
Golaýda Ahal welaýatynyň Polisi
ýa müdirliginiň, Ahal welaýat adalat
bölüminiň, Ak bugdaý etrap häkim
liginiň, TDP-niň Ak bugdaý etrap
komiteti bilen bilelikde guramagyn
da Gämi oba medeniýet öýünde,
etrabyň dürli pudaklar ynda zähmet
çekýän zähmetkeşleriň arasynda
wagzy-nesihat duşuşygy geçirildi.
Duşuşykda çykyş edenler hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştu
tanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap
Türkmenistan döwletimiziň halkara
abraýynyň barha artýandygyny, ýur
dumyzda amala aşyr ylýan ägirt uly iş
leriň diňe bir sebitde däl, eýsem, dün
ýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar
edilýändigini bellediler. Il-ýurt bähbitli
döwlet maksatnamalar yň üstünlikli
amala aşyr ylýan döwründe biziň her
birimiziň hormatly Prezidentimiziň
öňe sürýän sagdyn durmuş ýörelge
lerine eýerip, halal zähmetimiz bilen
jogap bermelidigimizi uly buýsanç
bilen bellediler. Şeýle-de, raýatla
rymyzyň ýol hereketiniň we ýangyn
howpsuzlyk kadalar yny berjaý etme
lidikleri, zyýanly endiklerden daşda
durmalydygy barada aýdyp, özümiziň
hem daş-töweregimizdäkileriň janyny
we saglygyny dürli howplardan gora
malydygyny nygtap geçdiler.  
Çärä gatnaşanlar sagdyn jemgy
ýeti kemala getirmekde sagdyn pi
kirli, arassa ahlakly, ruhy we beden
taýdan sagdyn, zähmetsöýer, halal
ýaşlar y terbiýeläp ýetişdirmekde giň
gerimli işlere badalga berýän milli
Liderimize alkyş aýtdylar.

Gahryman Arkadagymyzyň 20-nji
awg ustda geçiren Ministrler Kabine
tiniň sanly ulgam arkaly nobatdak y
mejlisinde Birleşen Milletler Gura
masynyň Baş Assambleýasynyň şu
ýylyň 14-nji sentýabr ynda Nýu-Ýork
da öz işine başlajak nobatdak y 76-njy
mejlisine hödürlenjek has ähmiýetli
tek lipler barada-da hasabat berildi.
Şol teklipleriň biri-de Merkezi Azi
ýanyň häzirk i zaman ählumumy
geosyýasat ynda eýeleýän möhüm or

nuny ösdürmäge, sebitde bolup geç
ýän özgerişleri dünýäniň gün tertibi
bilen sazlaşdyrmaga gönükdiriler.
Has tak yg y, Türkmenistan tara
pyndan bu degişli mesele boý unça
BMG-niň Baş Assambleýasynyň de
gişli Kararnamasynyň taslamasyny
hödürlemek teklip edilýär. Bu resmi
nama milli Liderimiziň başlang yjy
bilen şu ýylyň 6-njy awg ust ynda ýur
dumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw

Ýüreklere
joşgun paýlan
dabara

duşuşyg ynda beýan edilen halkara
teklipleri BMG-niň çäklerinde öňe
sürmek üçin oňyn mümk inçilikleri
döreder.
U m um ad a mz a t
b ä hb i t 
li işleri durmuşa geçirýän döwlet
Baştutanymyzyň jany sag, ömri uzak,
tutýan tutumly işleri rowaç bolsun.
Züleýha MÄMMEDOWA,
Aşgabat şäher döwlet notarial
edarasynyň döwlet notariusy.

Täze guýulara
badalga berildi
Ata-babalar ymyzyň: «Owal akan
ýerden akarmyş aryk» diýen sözleriniň
hak ykatdyg yny tar yh subut edip gelýär.
Gadymy döw ürde Beý ik Ýüpek ýolunyň
ýüregi bolan mekandan gadymy ÇynMaçyn toprag yna bu gün «XXI asyr yň
ägirt uly inženerçilik-tehnik i desga
sy» diý ip atlandyrmak mümk in bolan
gaz geçirijisi geçýär. Türkmen ülkesi
ynsanperwer tagallasy bilen ýene Ýew
raziýanyň halklar yny baglanyşdyrýar.
Ýa k y nd a
2 3 -nj i
awg u s td a
hormatly Prezidentimiz Mar y welaýat y
na amala aşyran iş sapar ynyň barşynda
türkmen-hytaý gatnaşyklar yny pugta
landyrmag yň ýolunda möhüm ädime
öwrülen iri «Galk ynyş» gaz känine bar yp
gördi. Bu ýerde Türkmenistanyň Garaş
syzlyg ynyň 30 ýyllyg yny mynasyp garşy
lamak boý unça tutuş ýurdumyzda ýaý
baňlandyr ylan çäreleriň çäklerinde täze
guý ular yň gurluşyg yna badalga berdi.
Ýurdumyzyň ösüşlerine badal
ga berýän hormatly Prezidentimize
alk yşlar ymyz çäksizdir.
Ylýas RAHMETOW,
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap
kazyýetiniň administratiw we ýerine
ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy.

Türkmenistanyň oňyn başlangyçlary
Hemişelik Bitaraplyk hukuk
ýagdaý yndan gelip çykýan wezi
pe-borçlar yna ygrarly Türkme
nistan dünýäde umumadamzat
derejeli ynsanper wer başlang yçla
ryň öňe sürülýän ýurdy hökmün
de tanalýar. Bu hak ykat hormatly
Prezidentimiziň 20-nji awg ust
da geçiren Ministrler Kabinetiniň
sanly ulgam arkaly nobatdak y mej
lisinde hem tassyklandy. Sanly ul
gam arkaly geçirilen mejlisde Bir
leşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasynyň şu ýylyň 14-nji
sentýabr ynda Nýu-Ýorkda öz işine
başlajak nobatdak y 76-njy mejlisin
de Türkmenistanyň ileri tutýan ga
raý yşlar y baradak y hasabat halka
ýetirildi.
Parasatly döwlet Baştutanymyzyň

oňyn başlang yçlar ynyň we tek
lipleriniň esasynda taýýarlanylan
wajyp teklipleriň biri hem umu
madamzat
jemg yýetçiligindäk i
ählumumy howpa — täze görnüşli
howply ýokanç kesele garşy göreş
mekde hem-de onuň ýaýramag y
bilen ýüze çykan durmuş-ykdysady
täsirleri azaltmakda halkara jem
gyýetçiligiň tagallalar yny berk it
mekden ybaratdyr.
Dünýäde parahatçylygyň hö
küm sürmegini gazanmak ugrunda
taýsyz tagallalar edýän Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri
uzak, işleri rowaç bolsun.
Jemal KULIÝEWA,
Mary welaýatynyň Mary
etrabynyň prokurorynyň
kömekçisi 3-nji derejeli ýurist.

Ynsan gözleri gözellikleri  
görmek bilen çyraglanýar.
Eger-de şol gözellikler halk
bähbitli bolsa, ýüreklere ýal
kym çaýýar.
Ynha, şeýle ajaýyplyklar
dogrusynda gysgaça söh
bet edeliň. 23-nji awgustda
hormatly Prezidentimiz Ma
ry welaýatyna amala aşyran
iş sapar ynyň barşynda Ma
ry şäherinde 2015-nji ýylyň
27-nji noýabr ynda açylan
«Türkmeniň ak öýi» binasynyň
ýanynda onuň bilen bir bitewi
toplumy emele getirjek 3 müň
orunlyk köpçülikleýin daba
ralar y geçirmäge niýetlenen
desganyň gurluşygyna badal
ga berdi. Dabaranyň barşyn
da «Türkmeniň ak öýi» bina
syna täze awtobusyň açar y
gowşuryldy. Soňra Mar y şä
heriniň Saglygy goraýyş we
anyklaýyş merkezine bar yp,
milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow adyndaky
Howandarlyga mätäç çagala
ra hemaýat bermek boýunça
haýyr-sahawat gaznasyndan
Mar y welaýatynyň etraplar y
nyň we şäherleriniň hassaha
nalar ynyň çagalar bölümleri
üçin niýetlenen «Tiz kömek»
awtoulaglar ynyň
onusyny
sowgat berdi.
Bu tar yhy günde, döwlet
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl
lygynyň öňüsyrasynda Mar y
şäheriniň Magtymguly köçe
sinde gurlan ýedi gatly, 188
öýli ýaşaýyş jaý toplumynyň
hem-de Baýramaly şäherin
de täze halyçylyk önümhana
synyň dabaraly açylyşy hem
boldy.
«Döwlet adam üçindir!»
diýen baş taglymaty bi
len il-ýurt bähbitli desga
lar yň gurlup, ulanylmaga
berilmegini asylly däbe öw
ren milli Liderimize alkyşlar
bolsun!
Hurşida IBRAGIMOWA,
Daşoguz welaýatynyň
Daşoguz şäher kazyýeti,
kazynyň kömekçisi.

Maksat ÇARYÝEW,
Ahal welaýatynyň Polisiýa
müdirliginiň işgäri, polisiýanyň maýory.

HALKARA SPORT ÜSTÜNLIGI
«Türkmenistan — parahatç y
lyg yň we ynanyşmag yň Watany»
ýylynyň 21-nji awg ust ynda paý
tagt ymyzdak y Olimpiýa şäherçe
sinde Tok io şäherinde geçirilen
XXXII tomusk y Olimpiýa oýun
lar ynda Türkmenistanyň dünýä
däk i sport abraý yny artdyrmaga
uly goşant goşan türkmen sportu
nyň wek illerini hormatlamak da
barasy milli Liderimiziň «Döwlet
adam üçindir!» diýen dünýä nus
galyk syýasat ynyň nobatdak y be
ýany boldy.
Habar berlişi ýaly, ýurdumy
zyň sport abraý yny dünýäde be
lent derejelere galdyrmakda bi
tiren hyzmatlar y üçin Türkmen
döwlet bedenterbiýe we sport ins
titut ynyň talyby Polina Aleksand
rowna Gurýewa «Türkmenistanyň

at gazanan sport ussady» diýen
hormatly adyň dak ylmag y, Aşga
bat şäheriniň ýaşaý yş jaýlar yndan
ähli amatlyklar y bolan üç otagly
öýüň, 2020-nji ýylda öndürilen, ak
reňkli «Lexus LX570 Sport Plus»
kysymly awtoulag yň we 50 000
(elli müň) amerikan dollar y möç
berinde pul baýrag ynyň sowgat
berilmegi halk ymyzyň kalbynda
türkmen türgenine uly buýsanç
döretdi. Şeýle-de, Türkmenista
nyň Sport we ýaşlar syýasaty mi
nistrliginiň Türkmenistanyň Ýo
kar y sport ussatlyg y mekdebiniň
agyr atletika bölüminiň tälimçimugallymy Ahmet Akmuradow iç
Sar yýew bolsa Türkmenistanyň
«Garaşsyz Türkmenistana bolan
beý ik söýg üsi üçin» diýen ordeni
bilen sylaglandy.

Bu mekdebiň tälimçi-mugal
lymy Artur Pawlow iç Emirýana
sport ýar yşlar ynda ýeňiji bolup,
baýrakly orunlar y eýelän türgen
leri taýýarlandyg y göz öňünde
tutulyp, oňa 2021-nji ýylda öndü
rilen, ak reňkli «Toyota Camr y»
kysymly ýeňil awtoulag ynyň sow
gat berilmegi ýurdumyzda sport y
ösdürmek babatda edilýän beý ik
işleriň aýdyň mysallar ydyr.
Dünýäde sportuň ösmegi, pa
ra hatç ylyg yň berkemegi, adamza
dyň sagdyn durmuşda ýaşamag y
ugrunda uly işleri durmuşa geçir
ýän hormatly Prezidentimiziň ja
ny sag, ömri uzak bolsun!
Babamergen BABAÝEW,
Aşgabat şäher
kazyýetiniň kazysy.

DÖWREBAP DESGA — AJAÝYP SOWGAT
Berkarar döwletimiziň bag
ty ýarlyk döw r ünde Gahr y man
Arkadag ymyz yň taýsyz tagalla
lar y bilen Ka ka etrabynda ýyllyk
önümçilik kuw wat y 5 müň tonna
inçe süý ümli pag tany gaý tadan
işleýän täze dok ma toplumynyň
açylyp, ulanylmaga berilmegi
mu kaddes Garaşsyzlyg y myz yň
30 ýyllyk şanly toý uny my nasyp
mazmun bilen baýlaşdyrdy.
Dokma toplumynyň öňünde
goýlan eksport maksat ly önüm
leri öndürmegiň möçberlerini
artdyrmak boý unça wezipele
re laý yk gelýän häzirk i zaman
önümçilik toplumynda 1300
adama iş orunlar ynyň döreme
gi bolsa milli hünärmenlerimiziň
tejribeleriniň kämilleşmegi üçin
döredilen giň mümk inçilikdir.

Kärhananyň ýokar y tehnologiýa
ly enjamlar ynda, esasan, inçe sü
ýümli pag tadan ekologik taýdan
arassa, ýokar y hilli ýüplük ler,
olardan boýa lan we boýalmadyk
nah mata lar, şeýle hem daşar y
ýurtdan getirilýän har yt lar yň or
nuny tut ýan, ekspor ta niýet lenen
taý ýar tik in önümleri öndüriler.
Ata Watany myz yň senagat
kuw wat y nyň artmag y ugr unda
beý ik işleri durmuşa geçir ýän
mähriban Arkadag y myz yň ja
ny sag, ömri uzak, işleri hemişe
rowaç bolsun.
Nurgeldi SEÝITMÄMMEDOW,
Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugynyň Merkezi
edarasynyň harby gullukçysy,
maýor.
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WATAN — BEÝIK BUÝSANJYMYZ
Bagtyýar halkymyzyň milli buýsanjy, başymyzyň täji,
köňüllerimiziň röwşeni mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly 30 ýyllyk toýy golaýlaşdygyça ýürekleri
miz ene topraga bolan beýik söýgä, bizi
eşretiň goýnunda ýaşadýan Gahryman
Arkadagymyza bolan alkyşlara,
parasatly halkymyza hormat-sar
pa püre-pürlenýär. Çünki hormatly
Belent Serkerdebaşymyzyň tagallasy
bilen bu günki gün eziz Watanymyz
parahatçylygyň, rowaçlygyň hem
bagtyýarlygyň mesgenine öwrüldi.

Gahryman Arkadagymyzyň
eziz kyblasy, ömür we döredijilik ýoly nus
galyk mekdebe öwrülen Mälikguly aganyň
ajaý yp eserlerinde öwran-öwran aýdyşy
ýaly: «Barça ýürek Watan bilen bagly
dyr» diý ip urýar. Şoňa görä-de, hormatly
Prezidentimiz merdana halk ymyzyň wa
tançylyk, parahatsöý üjilik, ynanyşmak,
zähmetsöýerlik, ahlaklylyk, ynsanperwer
lik ýaly ajaý yp häsiýetlerini özünde jemle
ýän nesilleri terbiýelemegi Watanymyzyň
gülläp ösmeginiň örän zerur şertleriniň
biri hökmünde öňe sürýär. Munuň özi,
ykbalyny Watana gulluk etmäge baglaýan
merdana nesillerimiziň mertebesini hasda belende göterýär.
Parasatly atalar ymyz «Watan — äh
li barlykdan zyýat», «Ýürekleriň buýsan
jy — Watan», «Dünýäniň baýlyk-genji
— Watan» diý ip, ýaşlara ene toprag yň ke
ramat yna çoý unyp, ony gözüň göreji ýaly
goramag y nesihat edipdirler. Watany söý
mekde, goramakda, beýgeltmekde, ynsany
bezeýän iň beý ik häsiýetleri özünde jem
län Mälikguly aganyň:
Gadymyýetde Oguz, Görogly bardyr,
Togrul beg, Alp Arslan — är ogly bardyr,
Peder ykbalyna ýeňişler ýardyr,
Gideliň biz atalaryň ýolundan —
diýen dana setirleri bolsa biz — harby gul
lukçylar üçin ýolgörkeziji şamçyragdyr.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
alyp barýan öňdengörüjilikli syýasat y
netijesinde, ýurdumyzda ýaşlar ymyzyň

ruhy-ahlak, beden taýdan sagdyn
ösüşine, döwrebap bilim-terbiýe
sine hem-de jemg yýetçilik dur
muşyna işjeň gatnaşmag y üçin
ähli şertleriň döredilmegine aýrat yn
ähmiýet berilýär. Bu barada Gahr yman
Arkadag ymyz hökümet mejlislerinde,
giň jemg yýetçilik bilen duşuşyklar ynda,
maslahatlarda yzygiderli nygtaýar we
biziň öňümizde möhüm wezipeleri goý
ýar. «Türkmenistan — parahatç ylyg yň
we ynanyşmag yň Watany» şygary bilen
dabaralanan şanly ýylymyzyň 25-nji
fewralynda Gahr yman Arkadag ymyzyň
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlar y
bilen geçirilen duşuşyg ynda eden tar y
hy çyk yşynda jemg yýetimiziň ösüşiniň
häzirk i tapg yr ynda ýaşlar ymyzyň beý ik
ruhda terbiýelenmeginiň wajyplyg y
ny şeýle tekrarlady: «Ýaş nesillerimiziň
sagdyn we hemmetaraplaý yn sazlaşyk
ly ösüşini, häzirk i zaman bilimlerini ele
almag yny, watanç ylyk ruhunda terbiýe
lenmegini üpjün etmek biziň baş mak
sadymyz bolup durýar. Şoňa görä-de, biz
bilim ulgamynyň sazlaşykly ösüşini ga
zanmaga, ýaşlarda sagdyn ýaşaý yş-dur
muş endiklerini kemala getirmäge, olar y
watanç ylyk we ynsanperwerlik ruhunda
terbiýelemäge aýrat yn ähmiýet berýä
ris». Gahr yman Arkadag ymyzyň jaý
dar belleýşi ýaly, ösen tehnologiýalar yň,
sanly ulgamlar ornaşdyr ylan tehnikala
ryň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerin
de durmuşa giňden ornaşdyr ylýan XXI
asyrda giň dünýägaraý yşly, döw ür bilen

aýakdaş gitmegi başarýan, şonuň bilen
bir hatarda-da «Ýurdum! Watanym!» di
ýen sözler dilleriniň senasyna öwrülen,
öz ýurdunyň bähbidini goramag y başar
ýan watanperwer nesilleri ýetişdirmek
iň esasy şert bolup öňe çykýar. Ýaş ne
sillerde şöhratly tar yhymyza, merdana
ata-babalar ymyzyň Watan gorag ynda
ky bitiren işlerine we milletimiziň mer

ýan Garaşsyz ýurdumyzyň şöhratly tar yhy
Watany goramak borjuny hemme zatdan
belentde goýýan merdana atalar ymyzyň
gahr ymançylyklar y we baý milli harby mi
rasy bilen baglydyr. Biz dünýäde ýetmişden
gowrak türkmen döwletlerini gurmag y ba
şaran gaýduwsyz halk yň neslidigimiz üçin
buýsanmaga haklydyr ys. Diňe bir ýurdu
myzyň däl, eýsem, dünýä tar yhynda öç

nükdirilen toplumlaý yn maksatnamany
yzygiderli durmuşa geçirýär. Çünk i Milli
goşunymyz jandan eý gör ýän Watanymy
zy, Gahr yman Arkadag ymyzyň bagt yýar
halk ymyza bag yş eden eşretli zamana
syny, abadan durmuşyny, parahatçylyg y
goramaga hyzmat edýär. Munuň özi milli
Liderimiziň ýurdumyzyň Ýaragly Güýçle
rine bildirýän uly ynamynyň, çäksiz hor

tebesine deňeýän medeni mirasymyza
hormat goýmak we aýawly garamak
endiklerini terbiýelemek şu günk i gü
nüň derwaý ys meselesidir. Şonuň bilen
birlikde ýaşlar yň ekologiýa medeniýe
tini we gözel tebigata aýawly garaýşyny
kämilleşdirmek, tebig y baýlyklar ymyzy
goramak we tygşytly peýdalanmak üçin
olar yň arasynda döwletlilik ýörelgeleri
mizi wag yz etmek we düşündirmek bo
ýunça toplumlaý yn çäreleriň durmuşa
geçirilmegi zerur.
Mälim bolşy ýaly, durmuşymyzyň ähli
ulgamlar ynda bedew bady bilen öňe bar

mejek yz galdyran Oguz han, Togrul beg,
Çagr y beg, Görogly beg, Alp Arslan, Soltan
Sanjar, Jelaleddin Soltan, Berdimuhamet
Annaýew, Mälikguly Berdimuhamedow
ýaly türkmen halk ynyň beý ik ogullar ynyň
Watan gorag yndak y göreldesi ýaşlar üçin
nusgalyk ýörelge bolup durýar.
Bak y Bitarap Watanymyz häzirk i
wagtda parahatçylyk söý üjilik, hoşniýet
li goňşuçylyk, ynanyşmak we giň halka
ra hyzmatdaşlyk syýasat yny gyşarnyksyz
alyp barýar. Şol bir wagtyň özünde ýo
kar y taýýarlykly, harby Kasama we har
by borja wepaly nesli ýetişdirmäge gö

mat ynyň we olar hakda edýän aladasynyň
aýdyň nyşanydyr.
Gahr yman Arkadag ymyzyň «Sag
dyn bedende sagdyn ruh» diýen tagly
mat ynyň düýp özeni ýaşlar yň ata Wa
tanymyza wepaly nesil bolup ýetişmegi
bilen berk baglydyr. Sport merdana ýaş
lar ymyzyň ykbalynyň aýr ylmaz böle
gidir. Ol ýaşlar yň sagdynlyk, abadan
çylyk, jebislik ýörelgeleriniň, derwaý ys
durmuş endikleriniň we ýaşaýşa yna
mynyň we egsilmez söýgisiniň berk sü
tünleridir.
Hormat ly Prezident im iziň dana pä

YKBALYŇ BAGT SERPAÝY

Or ta mekdebi tamamlan günü
miň er tesi, Watan öňündä k i gulluk
borjumy ýer ine ýet irmek üçin, bu
muk addes gapa gadam basanymda
Gahr y man Ark adag y myz yň dür
däne kitaplar yndan Watan mu k ad
desl ig i, oňa wepa ly perzent bolup
ýet işmek barada k y öw renen dü
şünjeler im aý rat yn kerem-keramata
öw r ül ip, kalby my gaplap aldy.
Adam ömr üniň iň manyly ajaý yp
möwsümi — ýaşlyk ýyllar y. Bu ýyl
larda ata Watana wepa ly bolmag yň,
zähmetsöýerl ik, ha lallyk, ynsanper
werl ik ýa ly oňyn ýörelgeler iň gym
mat yna düşünip, kämill ik ýoluna
düşmek adam ykba ly na täsir ini ýe
tir ýän eken. Kämill ige bar ýan ýol
bolsa seni Watany ňa, halk y ňa we
pa ly bolup hyzmat etmäge, durmu
şa taý ýarlanmaga, hünär öw renip,
kesp-kärl i bolmaga, jemg y ýetde my
nasyp ornuňy tapmaga we maşga la
durmuşyny gurmaga taýýarlaýar.
Ýaşlykdan yhlas edip, abraý-mer
tebä ýet irjek şeýle işlere wag t y ňy
sarp etmek, biziň giň dünýägara
ýyşly, ylymly-bil iml i, ýok ar y ahlak
gymmat lyk lar y na eýe bolan kämil
adamlar bolup ýet işmeg imize örän
uly täsir ini ýet ir ýänd ig ine ýene-de
bir gezek göz ýetird im. Her bir ýaş
nesl iň aýdyň ýola düşmeg inde uly
terbiýeleý jil ik ähmiýete eýe bolan
Gahr yman Ark adag ymyz yň dürdä
ne eserler i Watana wepa ly bolmag yň,
oňa my nasyp hyzmat edip, abraýmer tebä ýet meg iň öwüt-nesi hat la r y
ny kalby ňa bar ýan ýol ark a ly beýan
edýär. Alym Arkadagymyzyň durk y

bilen durmuş pelsepesine ýugr ulan
eserler i ýaş nesillere görelde mekde
bi bolmak bilen, öz-özüň i terbiýele
mäge, geljege ynamly garamaga, eziz
Wata ny jandan söý üp, ile-güne we
pa ly bolup ýet işmäge, ömr üň i many
bilen bezemäge röwşen çy ragdyr.
Hormatly Prezidentimiziň eder
menl ig i, watansöý üjil ig i, röwşen
geljeg iň bähbid ine Watan goragç y
lar ynyň deňsiz-taýsyz gahr ymanç y
lyg y ny beýan edýän «Watan gorag y
mu k addesd ir», «Mert ler Watany
beýgeldýär», «Mert ýig it ler gaý rat
üçin dog ulýar», «Para hatç ylyk saz y,
dost luk, doganlyk saz y» at ly kitapla
ry ýaş nesiller i watanç ylyk ruhunda
terbiýelemekde aý rat yn ähmiýet l i
dir. Bu kitaplarda ata Watany myz yň
harby we hu kuk goraý jy edara lar y
nyň işgärler iniň nusga lyk keşbiniň,
Watan goragç ysy nyň şahsy ýet ine
mahsus häsiýet ler iň nä hil i bolma
lydyg y, Berk arar döwlet imiziň bag
ty ýarlyk döw r ünde olar yň öňünde
dur ýan möhüm wezipeler aýdyň
nyg talýar. Tar yhy myz a ser salsak
hem, goşunbaşylardyr serkerdeler
ýurdy goran gerçek ler i, Watan go
ragç ylar yny Watanyň muk addes
gorag y na ruh landy r ypdyrlar. Wa
tansöý üjil ige çag yrmaga, goşunyň
söweşjeň ruhuny belende galdyrma
ga çag yr ýan şygarlar bilen olar yň
ruhy güý jüni artdyrmaga, wepa lyly
ga synmaz ynam döretmäge aý rat yn
ähmiýet ber ipd irler. Halk y myz yň
edermen ýig it ler iniň harby hünär
ler ine we gaýduwsyz söweşjeňl ik ba
şarnyk lar y na uly ba ha berl ipd ir.

Hormat ly Prezident imiz «Para
hatç ylyk saz y, dost luk, doganlyk
saz y» at ly kitabynda «Şü kür bagşy»
eser i ha k ynda ýazmak bilen, para
hatç ylyga, dost-doganlyga, ynanyş
maga, ynsanper werl ige söýg iniň
halk y myz yň ýüreg iniň baş arzuw y,
köňül isleg i bolandyg y ny belleýär.
Bu günk i gün berk arar döwlet imiz
de Watana wepa ly esger ýig it ler imiz
adamz at ýaşaýşy nyň esasy gym
mat lyg y bolan para hatç ylyk, asu
da lyk ýörelgeler inden ugur alyp,
ata-baba lar y myz yň
umumadam
zat derejesindä k i beý ik pik irler ini,
ýol-ýörelgeler ini my nasyp dowam
etd ir ýärler. Ba har güller i ýa ly owa
dan, iň buýsançly ýat lama lar bolup
ha k ydada orun aljak ýaşlyk ýyllar y
myz yň her bir pursady ny ömr ümize
many çaý ýan mu k addesl ige, asma
nymyz yň asudalyg yny, halk ymyz yň
agz ybirl ig ini, ýurdumyz yň para
hat lyg y ny goramaga bag yş etmek,
her bir Watan goragç ysy nyň mer
demsi egnine ykba lyň ýapan bagt
serpaý ydyr.
Ýüregi halkym, ýurdum, Gahryman
Ark adag y myz diý ip ur ýan biz —
merdana ýaş Watan goragç ylar y nyň
abraý-mer tebesini belende göter ýän
hormat ly Belent Serkerdebaşy myz a
şöhrat bolsun!
Sanjar ŞÖHRADOW,
Türkmenistanyň Içeri Işler
ministrliginiň Mälikguly
Berdimuhamedow adyndaky
1001-nji harby bölüminiň çagyryş
boýunça harby gullukçysy, esger.

him-paýhasyndan dörän «Türkmeniň
döwletlilik ýörelgesi» atly eserinde bu ba
rada şeýle diý ilýär: «Durmuşyň bize gal
dyran sagdyn ýaşamak babatdak y tymsa
lynyň mazmuny sportda jemlenýär. Sport
— saglyk, rowaçlyk. Bular bolsa maksadyň
we yhlasyň jebisleşmeginde hasyl bolýan
arzyly maksadymyzdyr».
Garaşsyz Watanymyzda üstünlik
li durmuşa geçirilýän giň gerimli harby
özgertmeleriň çäklerinde ýurdumyzda
ak ýürekli, watançy ýaşlar kemala gel
ýär. Olar yň milli ahlak-edep kadalar yna
daýanýan terbiýesinde ata-babalar ymy
zyň parahatçylyk söý üjilik ýörelgelerini,
halk ymyzyň köpasyrlyk tar yhynyň do
wamynda kemala gelen harby sungat yny
we däp-dessurlar yny özleşdirmek, daşar y
ýurt harby tejribesini öwrenmek iňňän
möhüm bolup durýar.
Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk
döwründe hormatly Prezidentimiziň pa
rasatly baştutanlyg ynda ýurdumyzda
asudalyg y, agzybir türkmen jemg yýetin
de höküm sürýän durnuklylyg y, halk y
myzyň jebisligini, bagt yýar durmuşyny
hem-de döwletimiziň milli howpsuzlyg y
ny goramakda, watanperwer nesillerimizi
kemala getirmekde uly ösüşler we üstün
likler gazanylýar. Ýaş nesillerimizi şöh
ratly tar yhymyzda ebedilik yz goýan,
mertlikde, bat yrlykda, gaýduwsyzlyk
da, edermenlikde at-owazasy dünýä do
lan ata-babalar ymyzyň ýol-ýörelgelerine
eýerýän şahsyýetler edip ýetişdirmek, bi
ziň jana-jan borjumyzdyr.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
ýaş neslimiz baradak y aladalar y eziz Wa
tanymyzyň gorag y, bagt yýar geljegimiz
baradak y aladalardyr. Tutuş il-halk, ýurt,
döwletimiz baradak y aladalardyr. Watan
perwer nesillerde ýurdumyzyň uly gelje
gini görýän, olara döwrüň beý ik işlerini
ynanýan Gahr yman Arkadag ymyzyň jany
sag, belent başy aman bolsun!
Bibi ARTYKOWA,
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk
ministrliginiň işgäri.

HEMIŞELIK
GOLLANMAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň kämil
paýhasyndan gözbaş alyp, kema
la gelen eserler biziň durmuşymy
zyň gollanmalar ydyr. Gahr yman
Arkadag ymyzyň «Mert ýigitler gaý
rat üçin dogulýar» atly ajaý yp eseri
bolsa, megerem, içeri işler ulgamyn
da zähmet çekýänligim üçin bolsa ge
rek, meniň müdimilik gollanmama
öwrüldi.
Kitabyň
«Durmuşyňyz asuda
bolsun!» diýlip atlandyr ylan birinji
bölüminiň iň ilk inji sözlemi: «Zemi
niň üstünde asuda durmuş höküm
sürsün!» diýlip başlanýar. Asudalyk
bolsa dünýäniň ähli ýerinde islenil
ýän zerurlyk. Asudalyk bahasyz baý
lyk. Asudalyg yň gorag ynda durmak
hem mukaddeslik bilen barabar. Di
ňe şonuň üçin hem bu eser ýüreklere
ýak yn.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
asudalyk düşünjesine berýän dü
şündirişleri çuňňur many-mazmuna
eýe. Asudalyk düşünjesini ekologiýa,
ykdysady durnuklylyk, milli demok
ratiýany kämilleşdirmek we halkara
gatnaşyklar yň dürli meseleleri bilen
toplumlaý yn ýagdaýda göz öňüne
getirýän kämil paýhasly şahsyýetiň
öňe sürýän filosof iýasy «Dünýäniň
asudalyg y, ýurduň asudalyg y, öýojag yň asudalyg y, ine şular, türkmen
maşgalasy, dünýäniň her bir ynsany
üçin hem iň eşretli ýaşaý yşdyr» diý
lip, sadadan kämil beýan edilýär.
Bu eserdäk i: «Il-ulsumyzyň arzu
wy hem asudalyk, Türkmenistanyň
Içeri işler ministrliginiň düzümin
däk i gulluklar yň aladasy hem asu
dalyk. Olar asudalyg yň gorag ynda
durýarlar» diýen pik ir çagalyg yndan
Türkmenistanyň içeri işler edarala
rynyň gullukç ysynyň maşgalasynda
terbiýelenen şahsyýetiň öz durmu
şynda göz ýetirip ulalan hak ykat y.
Durmuş hak ykat y, durmuş ada
lat y, durmuşyň we dünýäniň asuda
lyg y diýlen düşünjeleriň sazlaşyg yny
döretmek parahat durmuş şertle

rinde-de gözegçiligi, goldaw y talap
edýär. Ata-babalar ymyzyň nesildennesle geçirip gelýän, geçmişimiziň
parlak nur y bolan milli miraslar y
nyň süňňündäk i milli häsiýetler şu
günümizi hem ýagt yldýar. Ertirle
ri
mi
ze bolsa ynam nuryny saçýar.
Pederlerimiziň hemişe kalbynda
keramata deňän şeýle häsiýetleriniň
biri, hemmämiziň bilşimiz ýaly, ha
lallykdyr.
Biziň şu günk i guwanýan, buý
sanýan we hözirini görýän bagt y
ýarlyg ymyz halal zähmetimiziň
miwesidir. Halallyk bar ýerinde
adalatlylyk bolar. Adalatlylyg yň bar
ýerinde-de asudalyk bolar. Hormatly
Prezidentimiz bu baradak y garaý
şyny: «Nesillerimiz öz pederleriniň
halallykdan galdyr ylan binasyna
buýsanmalydyr. Halallykdan galdy
rylan binanyň düýbi iňňän berkdir.
Oňa hiç bir gara güýç hem täsir edip
bilmez» diý ip, buýsanç bilen daba
ralandyrýar.
Halk ymyzyň hemişe ähli zatdan
ileri tutan gymmatlyklar ynyň bi
ri hem terbiýedir. Terbiýäniň orny
örän uludyr. Öz şahsy durmuşynyň
mysalynda milli Liderimiz: «Käbäm
bize nämäniň nädogrudyg yny, her
bir amala aşyr ylýan amalyň üçin
jogap bermelidigi hak ynda öwüt
edýärdi. Şonda ýagşy işiň jogaby —
üstünligiňde, ýalňyş hereketiň üçin
bolsa, durmuşyň özi hasabat soraýar
diý ip düşündirýärdi. Dünýäde hiç
bir bihasap zadyň ýokdug yny nyg
taýardy.
Kyblamyň özüni alyp barşy ag
rasdy. Onuň hereketi oýlanyşyklydy,
gepleýşi örän sypaý ydy. Biziň bilen
köp gepleşmezdi, ýöne aýdan sö
zi kesgitlidi. Ýaşyň ulalyp, hak yk y
kämillige ýetişeniňden soň, diňe öz
ýak ynlar yň, ähli neberäň, obadaşla
ryň, ildeşleriň üstünligine guwanyp,
olar yň agzybirliginde, üstünliginde
göw ün diýen belentligini duý up ýa
şamag yň bagt yny hemmelere arzuw

edýärin. Goý, nesillerimiz bizi he
mişe guwandyrsynlar, olar yhlasy
myza, aladamyza laý yk perzentler
bolup ýetişsinler! Şu arzuw ym tu
tuş adamzada niýetlenilen arzuw
dyr» diý ip, giňişleý in hem örän düş
nükli beýan edýär. Eserden alnan
bu jümlelere art ykmaç düşündiriş
gerek däl.
Ata-enäniň
hersi
özboluş
ly mekdep. Çaganyň eneden al
maly göreldesi, atadan alma
ly göreldesi bar. Olar yň birisi
mähribanlyk, beýlek isi talapkär
lik mekdebi. Hut şonuň üçin hem
Gahr yman Arkadag ymyz öz eserin
de Watan goragç ylar yna: «Asudaly
gyň goragç ysy!» diý ip ýüzlenýär.
Garaşsyzlyg ymyzyň şanly 30 ýyl
lyk baýramç ylyk senesiniň barha
golaýlaýan günlerinde men ýene-de
hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
«Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar»
diýen ajaý yp eserini elime aly p, öň
ençeme gezek okan tanyş hem ýü
rege ýak yn setirlerime ýene-de bir
gezek tutuş durkum bilen syýahat
etdim: «Seniň halal zähmetiň netije
sinde eziz Diýar ymyzyň her günün
de asudalyk baýramy dabaralandy
rylýar. Asudalyk geljekdir, asudalyk
agzybirlikdir, asudalyk ynamdyr.
Çünk i her günüň asudalyg ynyň özi
eziz Diýarmyzyň gözelliginiň do
wamlylyg yny äşgär edýän ajaý yp
baýramdyr» diýen setirleri okap, he
mişelik gollanmamyzdan ýene-de
bir iş günüme, nobatdak y zähmet
üstünligini gazanmaga güýç-kuw
wat aldym.
Şeýle ajaý yp durmuş gollan
masyny sowgat beren hormatly
Prez id ent im i z e a lk yşl ar y m y z
çäksizdir.
Döwran AMANMYRADOW,
Türkmenistanyň Içeri işler
ministrliginiň Polisiýanyň ýol
gözegçiligi müdirliginiň
aýratyn tabşyryklar boýunça
uly gözegçisi, polisiýanyň kapitany.
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Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek işlere ýol açýar
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MILLI TERBIÝE MEKDEBI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— Milli mirasymyz gözbaşyny daş ýazgylaryndan alyp gaýdýan
edebiýat bossanymyzdyr, çuň many-mazmunly ajaýyp şygyrdyr
dessanlardan bina bolan söz mülküdir.

Ata-babalar ymyzdan bize miras ga
lan, millilige ýugrulan gadymy eserleri
miziň hamyrmaýasy hökmünde olarda
orun tutýan jümleler, elbetde, atalar sö
züne, nak yllara beslenendir. Şol paýhas
ly jümleler hak yndak y söhbetimizi, ilk i
bilen, nak ylyň hem atalar sözüniň nähili
häsiýetli aýrat ynlyklar ynyň bardyg y, ola
ryň tapaw utlandyr ylyşy bilen tanyşmak
dan başlasak ýerlikli bolsa gerek. Ýagny,
nak yl — bu göçme manyda beýan edil
ýän pähim-paýhasly jümle hasaplanylýar.
Atalar sözi bolsa göni manyda aňladylýan
öwüt-ündew bolup durýar. Şonuň üçin
olar yň arasynda many taýdan düşünmesi
has çylşyr ymly bolan nak yllar hem gabat
gelýär. Köplenç, adamlar yň arasynda şo
nuň ýaly çuňňur manyly nak yllara dogr y
düşünip bilmän, esli wagt pik ir ýöretme
li bolunýan halatlar y hem az bolmaýar.
Sebäbi has çuň pelsepewi pik irde beýan
edilen nak yllar yň manylar yna birbada
düşünäýmek aňsat hem däl.
Gahr yman Arkadag ymyzyň taýsyz
tagallasy bilen halk ymyza peşgeş berlen
«Paýhas çeşmesi» atly kitapdak y: «To
kaý otla, at gazan» diýen nak ylda toka
ýy oda berip, at gazanyp bolmaýandyg y
hemmelere düşnükli bolansoň, bu nak y
lyň manysyna birbada dogr y düşünmek
köp adamlara aňsat düşmeýär. Munuň
sebäbi bolsa örän çuňňur pelsepewi dü
şünjeleri özünde jemleýän şu nak yldak y
beýan edilýän pik iriň inkär ediji manyda
aňladylýandyg yndadyr. Çünk i bu nak y
lyň manysy «Çala eşiden çatma ýykar,
öte eşiden — öý», «Çemçe bilen aş berip,
sapy bilen göz çykarma», «Sellesini al di
ýilse, kellesini alar», «Saman tüssesi göz
çykarar» diýen ýaly ençeme nak yllar yň
göçme manylar yndan-da has çylşyr ym
lydyr. Şonuň üçin hem oňa dogry dü
şünmek üçin köpräk pik irlenmeli bolýar.
Şunuň ýaly häsiýetdäk i nak yllar babatda
aýdylanda bolsa, esasan hem, ýaşlar yň
arasynda olar yň çuň manylar ynyň dogr y
we dürs beýan edilmegi has-da zerur bo
lup durýandyr. Diňe şeýle edilende çuň
ňur pelsepewi düşünjäni özünde jemle
ýän nak yllar yň terbiýeçilik babat yndak y
täsiri, ösüp gelýän ýaş nesillerde özüniň
oňyn netijelerini görkezip biler. Şonuň
üçin hem ýaşlar y, ilk inji nobatda, atalar
sözi arkaly terbiýelemek has ýerliklidir.
Sebäbi paýhasly ata-babalar ymyz tara
pyndan terbiýeçilik babatda sada dilde

beýan edilýän, parasatly pik ir-düşünjä
ni özünde jemleýän jümläniň — atalar
sözüniň manysy ýedi ýaşla-da, ýetmiş
ýaşla-da düşnüklidir. Çünk i atalar sözi
özüniň ýönekeý we hemmelere düşnükli
beýan edilýändigi bilen hem nak yllardan
tapaw utlanýandyr. «Ýagşylyga ýagşylyk
her kişiniň işidir, ýamanlyga ýagşylyk
är kişiniň işidir», «Iki diňle, bir sözle»,
«Özüňden uly bilen oýnap sözleşme»,
«Ýalan söz adam duşmany, sözleseň etdir
puşmany» ýaly sadalyk hem parasatlylyk

aýdylanda, ilk inji nobatda, goşg y setirle
ri arkaly beýan edilýän paýhasly jümleler
ýadyňa düşýär. Sebäbi şyg yr setirlerinde
beýan edilýän pik ir-düşünjelere bak ylyk
häsiýetini berýän — gadymy nak yllardyr
atalar sözleri bolup durýar. Bu babatda
dünýä belli akyldar şahyr ymyz Magt ym
guly Pyrag y türkmen ýazyjy-şahyrlar yna
görelde mekdebi bolup dur ýar. Umuman,
dünýä edebiýat ynda öçmejek yz galdyran
şahyrdyr ýazyjylar yň eserleriniň aglaba
synda beýan edilýän düşünjeler, köplenç,
nak yllardan gelip çykan jümlelere bes
lenendir. Magt ymguly Pyrag ynyň «Mal
ýagşy» atly goşgusyndan bir bendi alyp
göreliň:
«Her kimiň özüne Müsürdir jaýy,
Ýadyndan çykmaýyr baýramy-toýy,
Jan saglygyň bolmaz hiç deňi-taýy,
Agşam ýatyp, ertir şükrüň kyl ýagşy».
Görşümiz ýaly, ata-babalar ymyzdan
miras galan «Her kimiň öz jaý y özüne
Müsür», «Watanyň tüssesi ýat iliň odun

BERK BINÝATLY ÝÖRELGE

ADAM GÖRKI — AKYL,
SÖZ GÖRKI — NAKYL
bilen beýan edilýän dürdäne jümleleriň
manylar yna düşünmekde hiç bir adam
kynçylyk çekmese gerek. Şonuň üçin
hem atalar sözüni, hatda mekdep ýaşyna
ýetmedik çagalara-da düşündirip bolýar.
Dünýä halklar ynyň arasynda bar bo
lan dürli-dürli nak yllardyr atalar sözleri
özleriniň dil aýrat ynlyg y bilen sözleý iş
taýdan tapaw utlansalar-da, olar yň ag
labasy many taýdan meňzeşligini sakla
ýarlar. Munuň sebäbi bolsa nak yllar yň
adamzat durmuşy bilen içgin baglany
şykly bolup durýandyg yndadyr. Adamzat
durmuşy bolsa eýýamlar y öz içine alýar.
Şonuň üçin, öz gözbaşyny müňý yllykla
ryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen
halk ynyň döreden nak yllar ynyň içinde
bize has irk i döw ürlerden miras galan
lar yna düşünmek üçin ençeme kitapla
ryň gat yny açmaly bolýar. Bu ugurdak y
tejribeli hünärmenlere ýüz tutmaly bol
ýan halatlar y-da bolýar. Sebäbi nak yllar
adamzat durmuşynyň dowamynda ýüze
çykýan wakalar, ýagdaýlardyr hadysa
lar netijesinde uzak wagt yň dowamynda
emele gelýär. Süýt bişende onuň ýüzünde
gaýmag yň peýda bolşy ýaly, nak yllardyr
atalar sözleri hem ynsanyň ýaşaý yş-dur
muş tejribesiniň netijesinde kemala ge
lip, halk arasynda peýda bolýandyr. Şu
nukdaýnazardan hem nak yllar y perzent
terbiýesinde dogr y we netijeli peýdalan
mak üçin, ilk inji nobatda, onuň manysy
na dogr y düşünmek her bir ata-ene üçin
hem-de mugallymdyr terbiýeçi üçin wa
jyp hasaplanylýar.
Atalar sözüne beslenen eserler barada

dan ýagşy», «Bar zadyň sakasy saglyk»,
«Şükür bilen ýetilen zat şekerden süýji»
diýen paýhasly jümleler ýokar y ussatlyk
bilen şyg yr setirlerine geçirilipdir. Emma
Magt ymguly Pyrag ynyň goşgular ynyň
çuňňur pelsepewi manysyna has içgin
akyl ýetirmek üçin diňe bir şol goşg y se
tirlerinde beýan edilýän sözleriň, nak yl
lar yň manylar yna düşünmek ýeterlik
bolman, eýsem, tar yh, filosof iýa, astro
nomiýa ýaly birnäçe ylymlardan ýeterlik
düşünjeli bolmak we arap-pars dillerinide bilmek wajyp bolup durýar.
Beý ik Pyrag ynyň nusgalyk dörediji
lik ýolunyň häzirk i döw ürde täze öwüş
gine beslenip dowam etdirilýär. Şolar yň
ilk injileriniň hatar ynda Türkmenista
nyň Gahr ymany Gözel Şagulyýewanyň
goşgular yny görkezmek bolar. Şahyr yň
«Atalar yň sarg ydynda bar bular» diýen
goşgusynda şeýle setirler bar:
«Goralsyn diý, gyzyl ýüzüň solmakdan,
Il içinde agyzlara dolmakdan.
Beýik zat barmydyr adam bolmakdan?!
Atalaryň sargydynda bar bular».
Hormatly Prezidentimiziň döredýän
nusgalyk eserleri ýokarda aýdylanlara
aňr yýany bilen şaýatlyk edýän aýdyň su
butnamadyr. Milli mirasymyzy täzeden
janlandyrmakda, geçmiş tar yhymyzy di
keltmekde edýän taýsyz tagallalar y üçin
milli Liderimize alk yşlar ymyz tükenik
sizdir.

Gahryman Arkadagymyz geljegimiz bolan
ýaşlaryň maşgala terbiýesine uly üns berýär.
Terbiýäniň düýp binýady, ilkinji nobatda,
maşgalada goýulýar. Sebäbi çaga ilkinji terbi
ýäni maşgaladan alýar. Türkmen maşgalasy
agzybirligiň ojagy, terbiýäniň öýi hasapla
nylýar. Ata-enäniň yhlasy, söýgisi bilen bina
bolan maşgala berk, abat bolýar.
Häzirk i ylmy-tehnik i mümk inçilikleriň ös
ýän eýýamynda öz ähmiýetini ýitirmän sakla
ýan zerur düşünjeleriň biri hem çaga terbiýe
sidir. Çagalar — biziň geljegimiz. Biz özümizi
boý y ýeten daragt hökmünde göz öňüne getirsek, ýaş nesiller
şol daragt yň miweleri bolup durýar. Onuň ajylyg y ýa-da süý
jüligi bolsa biziň olara berýän terbiýämize baglydyr. Hormatly
Prezidentimiz çagalar yň, ýaşlar yň aň-üşükli, zehinli we ukyp
ly bolmaklar y, zähmete yhlasly çemeleşmekleri üçin ähli
mümk inçilikleri döretdi. Şeýle mümk inçilikleriň bar ýerinde
biz döwletimiz üçin ummasyz işleri bitirmäge borçludyr ys.
Ata-babalar ymyz çaga terbiýesi we onuň aýrat ynlyklar y
hak ynda köp sanly eserleri, ylmy-çeper ýazg ylar y bize miras
galdyr ypdyrlar. Şolar yň biri hem Döwletmämmet Azadynyň
«Wagzy-Azat» eseridir. Şahyr yň bu eserinde ene-atanyň per
zendiň öňündäk i kyrk borjy beýan edilýär. Şolar yň ilk inji
leriniň we iň wajyplar ynyň biri hem çaga ýagşy edep-terbiýe
bermekdir. Gahr yman Arkadag ymyzyň nesihatlar yny özünde
jemleýän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby terbi
ýäniň aýrat ynlyklar y, ähmiýeti hem-de milli usullar y hak ynda
tapylg ysyz hazynadyr. Edep-terbiýäniň, ýagşy gylyk-häsiýetle
riň adamy neneňsi beýgeldýändigini biziň ählimiz bilýäris. Bu
barada biz öz çagalar ymyza häli-şindi öwüt-nesihat berýäris.
Eýsem, ene-ata hormat goýmak, ulyny sylamak, özüňden ki
çini söýmek ýaly asylly häsiýetleriň, gylyklar yň biziň aňymy

za, ruhy dünýämize nireden
siňýändigini bilýärsiňizmi?!
Elbetde, ene-atamyzdan alan
görüm-göreldämizden.
Jemg yýetdäk i her bir
adam çaga terbiýesine dahyl
ly bolup durýar. Ene-atasy we
mugallymy bu meselä gönü
den-göni bagly bolsa, beýlek i
adamlar özlerini alyp barşy
bilen, hereketleri, amallar y,
adamkärçilik gatnaşyklar y
bilen nusga bolýarlar. Çün
ki çaga diňe okan, öwrenen
zadyndan däl-de, jemg yýet
de gören-eşiden zatlar yndan
hem täsirlenýär. Şonuň üçin
jemg yýetdäk i her bir adam
özüniň hereketi bilen özge
lere görelde bolýandyg yny
ýadyndan çykarmaly däldir.
Halk ymyzda
çagala
ry maşgala gymmatlyklar y
hem-de milli ýörelgeler esa
synda terbiýelemek ene-ata
lar yň, jemg yýetiň esasy we
zipesi bolup durýar. Şonuň
üçin hem ata-babalar ymyz
«Çaga eziz, edebi ondan hem
eziz» diýen pähimi döre
dipdirler. Halallyga, ynsan
perwerlige gol berýän dana
pederlerimiz öz perzentleri
ne doglan gününden başlap,
gow y endikleri ündäp baş
lapdyrlar. Çaganyň gow y hereketlerini goldap, berekellasyny
ýetirmek, ýaramaz endikleriniň netijesini düşündirip, dogr y
ýola gönükdirmek halk ymyzyň terbiýe mekdebiniň esasy mak
satlar ynyň biridir. Maşgala terbiýesi ýaşlar y taplaýar we kämil
lik ýoluna atarýar. Halk ymyzyň ula hormat, kiçä sarpa goýmak
baradak y maşgala edebi nesilden-nesle geçip, häzirk i günlerde
hem berk berjaý edilýär. Bu asylly ýörelgelere eýermekligi ýaş
nesillerimize çagalykdan endik etdirilýär.
Milli Liderimiz ýaş nesillerimiziň akyl we beden taýdan sag
dyn, ruhubelent, bilimli bolup ýetişmekleri üçin ähli müm
kinçilikleri döredip berýär. Hormatly Prezidentimiziň beý ik
taglymatlar yndan gözbaş alýan asylly ýörelgeler halk ymyzyň
bagt yýarlyg ynyň, milletimiziň beý ikliginiň ylham çeşmesidir.
Nesil terbiýesine, maşgala gymmatlyklar yna aýrat yn uly üns
berýän Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, il-ýurt
bähbitli, dünýä ähmiýetli beý ik işleri hemişe rowaç bolsun!
Jennet ARAZOWA,
Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň Baş müdirliginiň
hukuk üpjünçiligi bölüminiň uly prokurory,
2-nji derejeli ýurist.

Döwletgeldi HALLYGYLYJOW,
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň
baş hünärmeni.

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK
Hormatly Prezidentimiz:
«Sagdyn jemgyýet döwletiň
berk binýadydyr» diýmek bilen,
döwletiň iň uly baýlygy bolan
adamlaryň saglygyny goramak
da, saglygy goraýyş ulgamyny hil
taýdan täze derejelere çykar
makda uly tagallalar edýär. Bu
giň gerimli işler ýaş nesillerimi
ziň sagdyn bedenli bolup ýetiş
mekleri baradaky aladalar bilen
berk baglanyşyklydyr.
Milli Liderimiziň öňdengö
rüjilikli baştutanlyg ynda ýur
dumyzyň ykdysadyýetinde
amala aşyrylýan
giň möçberli
özgert me

Bagtly geljegiň güwäsi
ler türkmen halkynyň ýaşaý yş dere
jesiniň ýokarlanmag yna, geljegimiz
bolan ýaş nesillerimiziň sagdyn ös
megine gönükdirilendir.
Ýurdumyzyň röwşen geljeginiň
binýadyny tutjak berk bedenli, sag
dyn ruhly, edepli, terbiýeli, bilimli,
giň dünýägaraý yşly ýaşlary kema
la getirmek her bir adamyň öňünde
durýan esasy wezipedir. Bu ugurda
döwletimizde durmuşa geçirilýän
giň möçberli işlerde lukmançylyk
ylymlarynyň doktory Gahryman
Arkadag ymyza aýratyn uly orun
degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň
baştutanlyg ynda ýurdumyzda enä
niň we çaganyň saglyg yny gorap
saklamak, berkitmek we hemmeta
raplaý yn ösmegini gazanmak üçin
döwlet kepillikleri döredilýär. Bu
ugurda Türkmenistanda ene
leriň we çagalaryň sagly
gyny goramak boýunça
«Sagdyn ene — sagdyn
çaga — sagdyn geljek»
atly 2021 — 2025-nji ýyllar
üçin Milli strategiýasy tassyk
lanyldy.
Bilşimiz ýaly, çagany alty
aýa çenli hökmany, şeýle-de
ony iki we ondan hem
köp ýaşyna çenli ene
süýdi bilen iýmit
lendirmegi do
wam etmek
zer urdyr.

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

Ene süýdi çaganyň dürli ýokanç ke
sellerden goralmag yna, sazlaşykly
beden we ruhy taýdan ösüşine onyň
täsirini ýetirýär. Ýurdumyzda ça
gany ene süýdi bilen iýmitlendir
megiň möhümligini, artykmaçlyk
laryny wag yz etmek we goldamak,
bu ugurda bir bitewi hukuk esasyny
döretmek hem-de kämilleşdirmek
maksady bilen «Ene süýdi bilen iý
mitlendirmegi wag yz etmek we gol
damak hakynda» Türkmenistanyň
Kanuny kabul edildi. Bu Kanun
eneligiň we çagalyg yň goralmag yny
üpjün etmegiň döwlet kepilliklerini
belleýär we çaganyň esasy hukukla
rynyň biriniň — özüniň beden we
ruhy saglyg ynyň emele gelmeginiň
täsin, özboluşly mümkinçiligi hök
münde ene süýdi bilen iýmitlendiril
mäge bolan hukug ynyň berjaý edil
megine gönükdirilendir.
Kanunda emeli iýmitlendirmek
bilen deňeşdireniňde, ene süýdi bi
len iýmitlendirmegiň artykmaç
lyklary baradaky ylmy barlaglara
esaslanýan wag yz-nesihat işleri ha
kyndaky kadalar giňişleýin beýan
edildi. Ene süýdi bilen iýmitlendir
megi wag yz etmek we goldamak
çygrynda döwlet tarapyndan düz
günleşdirmegi we gözegçiligi amala
aşyrýan döwlet edaralarynyň sana
wy, olaryň ygtyýarlyklary, ene süýdi
bilen iýmitlenýän çaganyň we irki
ýaşdaky çaganyň iýmitlenmegi bilen
baglanyşykly saglyg y goraý yş işgär
leriniň borçlary kesgitlenildi. Şunda

eýeçiliginiň görnüşine garamazdan,
kärhanalarda, edaralarda we gura
malarda göwreli aýallar we ene süý
di bilen iýmitlendirýän eneler üçin
amatly şertleri döretmek maksady
bilen, aýallaryň şahsy tämizleniş
otaglarynyň, çagany iýmitlendirmek
üçin otag yň guralmag y kepillendi
rilýär. Şeýle-de, howa, demirýol we
deňiz menzillerinde, awtoulag be
ketlerinde, iri söwda merkezlerinde
enäniň we çaganyň otaglaryny dö
retmek, çaga emdirýän eneleriň şol
otaglardan tölegsiz peýdalanmag y
göz öňünde tutulýar.
Umu
man, «Ene süý
di bi
len iý
mitlendirmegi wag yz etmek we gol
damak hakynda» Türkmenistanyň
Kanuny halkara kadalaryna doly
laý yk gelýär we bu düzgüni golda
mag yň, goramag yň hem-de wag yz
etmegiň üsti bilen çagalaryň sagly
gyny goramak çygryndaky döwlet
syýasatynyň üpjün edilmegine ýar
dam edýär.
Ýaş nesliň sagdyn ösmegi, edepterbiýe, döwrebap bilim almag y
ugrunda taýsyz tagallalar edýän
Gahryman Arkadag ymyzyň jany
sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bäh
bitli tutumly işleri mundan beýläk
hem rowaçlyklara beslensin!
Jennet ÖWEKOWA,
Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty,
Mejlisiň Kada-kanunçylyk
baradaky komitetiniň agzasy.
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jogap berýär. Telefony: 39-95-36. Bahasy 30 teňňe.

Baş redaktor Maksat NURYÝEW

Arassaçylyk — saglygyň girewi
Dürli ýokanç keselleriň öňüni
almak üçin her bir adam, ylaýta-da
çagalar arassaçylyk düzgünlerini
berjaý etmeli. Beden arassalyg yny
berjaý etmek düzgünleri çaga terbi
ýesinde uly orun eýeleýär. Maşgala
agzalar ynyň ählisi nahar edinmez
den öňünçä, şeýle-de daşardan ge
lenlerinde, oýun oýnanlar yndan we
haýwanlar y ellänlerinden soň, elle
rini sabyn bilen gow y ýuwmalydyr.
Irden we agşam dişleriňizi diş
pastasy bilen arassalamaly. Her gün
sabynlanyp suwa düşünmelidir. Su
wa düşülenden soň arassa egin-eşik
geýmeli. Egin-eşikleri ýuw ulandan
soň ütüklemeli. Dyrnak lary wagt
ly-wagt ynda aýyrmaly. Sebäbi kesel
döredijilerdir soguljanlar ilk i bilen
dyrnaklar yň aşag yna aralaşýarlar.

Azyk önümleri, gap-çanak sak
lanýan we nahar bişirilýän ýerler
de arassaçylyg yň düzgünleri pugta
berjaý edilmelidir. Gök önümler,
miweler iýilmezinden öň, üstünden
suw akdyr ylyp, ýuw ulmalydyr. Di
ňe arassa agyz suw uny ýa-da gaýna
dylan suw içmeli.
Dürli kesel ýaýradyjy mikrob
lar y saklaýan jandarlar yň biri hem
siňekdir. Olar göçüp-gonmak bi
len, gap-gaçlar y, azyk önümlerini,
çaga oýnawaçlar yny hapalaýarlar.
Şonuň üçin nahar bişirilýän otag
lar y wagtly-wagtyna arassalamaly
dyr, hapa taşlanýan bedreleriň ag
zy ýapyk bolmalydyr.
Adamlar yň köp üýşýän ýerleri
ne barmakdan gaça durmaly. He
mişe ýanyňyzda çygly elsüpürgiji

saklamaly. Keseliň eller arkaly ýo
kuşmak howpy döreýän ýagdaýla
rynda jemg yýetçilik ulaglar yndan
düşülenden soň, dükandan çykan
dan soň ýa-da naharhanada nahar
edinilmezinden öň we nahardan
soň elleriňizi çygly elsüpürgiç bilen
süpürmelidir.
Ýaşaý yş jaýlar ynyň otaglar ynyň
içini her gün 3-4 gezek ýelejiredip,
öl esgi bilen arassalap durmaly. Bu
düzgünleriň berjaý edilmegi kesel
leriň öňüni almaga ýardam berer.
Janyňyz sag bolsun, mähriban il
deşler!
Gülälek MEREDOWA,
Aşgabat şäher Çagalar
hassahanasynyň
lukmany.

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

