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GARAŞSYZLYK GETIREN GÜÝZÜŇ
GUTLY GADAMLARY

Güýz. Ba harda ekilen ekinler iň miwesiniň
bolluk bilen eçilýän döw r i. Halk y myz üçin bolsa
güýz pasly pederler imiziň asyrlarboý y köňülle
rinde eken arzuwlar y nyň miwesini kema la get ir
ýän döw r i. Güýz pasly ýurdumyz yň garaşsyzlyk
barada k y arzuwlar y nyň wysal tapan paslydyr.
«Türk menistan — para hatç ylyg yň we ynanyş
mag yň Watany» ýyly nyň tylla güýzi hem topra
gy myz a, hem kalby myz a bereket eçilýän wa k a lar
bilen başlandy. Hormat ly Prezident imiz ýurdu
myz a Garaşsyzlyk get iren tylla güýz günler iniň
gapysy ny paý tag t y myz yň Masla hat köşg ünde
Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw
ýyly nyň başlanmag y my nasybet l i umumy okuw
sapag y ny geçmek bilen açdy.
Biz alt yn güýzüň ilk inji gününde Bil imler we
ta lyp ýaşlar gününi mill i bil im ulgamy nyň ok
Gahr yman Ark adag ymyz yň parasat
ly başt utanlyg ynda ba k y Bitarap ýur
dumyz yň sy ýasy we ykdysady ösüşler i
Garaşsyzlyg y myz yň 30 ýyllyk şanly to
ýy na çuň mazmun ber ýän ajaý yplyk,
para hatç ylyg y berk itmäge ýa k ymly ça
gy r yş bolup dünýä ýalk ym saçýar. Mill i
Lider imiz özüniň uzak geljeg i naz arla
ýan parasat ly tut umlar y, yhlasly zäh
met i, halk y na bolan beý ik söýg üsi,
umumadamz at ähmiýet l i ynsanper wer
tagalla lar y bilen beý ik işler i ama la aşy
ryp, döwlet Başt utanlyg y na gelen günle
rinde: «Ilk inji nobatda, meniň ähl i ala
dam halk ym bolar» diýen dana sözler ini
durmuş hak yk at yndak y gudrata öwürd i.
Biz Ark adagly eý ýamy myz yň hünär
menler i hök münde juda gysga döw ürde
ägirt uly ykdysady ösüşler i gör ýär is. Bu
günk i gün Türk menistanyň dünýäde il
kinji bolup ýa-da ilk injiler iň hatar ynda
diýen at bilen derejelenen işler ine şaýat
lyg y myz barha art ýar.
Alym Ark adag y myz yň ilk inji bolup
ýa-da ilk injiler iň hatar ynda durmuşa
geçir ýän açyşlar ymyz ydyr taslamalar y
myz y, ykdysady ösüşler imizi ruhy gym
mat lyk lar y myz a siňd irmekde durmuşa
geçir ýän işler i bolsa köpmillet l i halk y
myz yň agz ybirl ig ini, döred ijil ik l i zäh
metdä k i yhlas joşg unlar y ny döredýär.
Bu babatda döwlet Başt utany myz yň
«Türk menistan — para hatç ylyg yň we
ynanyşmag yň Watany» ýyly myz yň 1-nji
sent ýabr ynda Bil imler we ta lyp ýaşlar
güni hem-de täze okuw ýyly nyň başlan
mag y my nasybet l i Garaşsyz, Bitarap Wa
tany myz yň geçen tar yhy ýoly, mähr iban
halk y myz yň ýaşaý yş-durmuş ösüşi, hä
zirk i ýaşlar y myz yň döwlet iň, jemg y ýe
tiň, ene-atanyň we maşga lanyň öňündä k i
wezipe borçlar y ha k ynda geçen umumy
sapag y döwlet l il ik ýörelgeler imizi my na
syp mazmun bilen baýlaşdyr ýan tar yhy

gunly ösýänd ig ini alamat landyr ýan wa k a lar bi
len garşylaýar ys. Bu gün baý many-mazmunly,
ýok ar y döred ijil ik ruhuna ýugr ulan çäreler eziz
Diýar y myz yň ähl i sebit ler ini gurşap alýar. Şol
çäreler mu k addes döwlet Garaşsyzlyg y myz y,
bag t y ýar durmuşy myz y dabara landyrmak bilen,
bil imler baý ramy nyň ägirt uly ähmiýet ini açyp
görkezýär diý ip döwlet Başt utany myz aýtdy.
3-nji sent ýabrda hormat ly Prezident imiz Mi
nistrler Kabinet iniň sanly ulgam ark a ly nobatda
ky mejl isini geçird i. Onda döwlet durmuşy na de
gişl i meseleler ara alnyp masla hat laşyldy hem-de
birnäçe resminamalar yň taý ýarlanan taslamala
ry na sered ild i.
Şol gün, ýagny 3-nji sent ýabrda Türk menis
tanda güýzlük bugdaý ekişine köpçü l ik leý in
gir işild i. Mill i Lider imiz ekiş möwsümini öz

wag t ynda, ýok ar y hill i hem-de guramaç ylyk ly
geçirmeg iň wajypdyg y ny aýdyp, gallaç ylara hemde oba hoja lyg y nyň ähl i zähmet keşler ine berk jan
saglyk, bag t y ýar we abadan durmuş, mähr iban
toprag y myzda bereket l i hasyl ýet işd irmekde uly
üst ünl ik ler i arzuw etd i. Halk y myz yň asylly däbi
ne görä, hormat ly ýaşu lu lar beý ik Bir ibardan ak
bugdaý yň bol hasyly ny dileg edip, oňat taý ýarla
nan topraga: «Her bir dänäň müň bolsun!» diýen
sözler bilen bugdaý yň ilk inji tohumlar y ny sepip,
nobat y meha niz atorla ra berd i ler.
Ýurdumyzda şu ýyl 690 müň gektar ýere bug
daý ekiler. Daýhanlar şonça meýdandan 2022-nji
ýylda 1 mill ion 400 müň tonna bugdaý, şol sanda
Ahal welaýat ynda 400 müň, Mar y welaýat ynda
345 müň, Lebap welaýat ynda 310 müň, Daşog uz
welaýat ynda 265 müň we Balk an welaýat ynda 80
müň tonna däne ýygnamag y maksat edinýärler.
Ýurdumyzda bugdaý ekişiniň giňden ýaýbaň
landy r ylan gününde Lebap welaýat y nyň Çärjew
etrabynda kuw wat lylyg y 432 megawat bolan gaz
turbina ly elektr ik stansiýasy nyň hem açylyş da
barasy boldy. Täze desga ozal hereket edýän Le
bap döwlet elektr ik stansiýasy nyň çäg inde bina
edild i.
Bu taslama Energet ik a ministrl ig iniň «Türk
menenergo» döwlet elektroenerget ik a korpora
siýasy tarapyndan daşar y ýurt ly hyzmatdaşlar
— Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporat ion» we
«Mitsubishi Power Ltd», Türk iýäniň «Rönesans
Hold ing» kompaniýa lar y bilen bilel ikde ama la
aşyr yldy.
Bu täze desganyň ulanylmaga ber ilmeg i bilen
ýurdumyz yň energou lgamy nyň bellenen kuw
wat lylyg y ýene-de 432 megawat artdy, öňden he
reket edýän Lebap döwlet elektr ik stansiýasy nyň
kuw wat lylyg y bolsa 581,2 megawata barabar bol
dy. Lebap welaýat y nyň sarp edijiler iniň energ iýa
üpjünçil ig iniň yg t ybarlylyg y ar t yp, täze iş orun
lar y döred i. Merkezi Aziýa ýurt lar y na, şol sanda
Özbeg istana, Gyrg yz Respubl ik asy na we Owga
nystana elektr ik energ iýasy nyň iber il işiniň möç
ber ini artdyrmaga mümk inçil ik döred i.
Mä l im bolşy ýa ly, energ iýanyň arz an, yg t y
barly we döw rebap çeşmeler ine elýeterl il ik ähl i
döwlet ler iň ösmeg inde, olar yň halk lar y nyň aba
danç ylyg ynda möhüm ähmiýete eýed ir. Dünýä
jemg y ýetçil ig iniň tagalla lar y, şol sanda BMG ta
rapyndan kabul edilen «2030-njy ýyla çenl i dö
wür üçin gün tertibi» bu maksada ýetmäge gö
nükd ir ilend ir.
Hormat ly Prezident imiz dynç güni, ýagny

5-nji sent ýabrda ir bilen adat y däbe eýer ip, beden
maşk lar y ny ýer ine ýet ird i hem-de Köpetdag yň
etek ler inde welosiped l i gezelenç etd i. Welosi
ped l i ýör işiň dowamynda bu künjeg iň özboluşly
tebig y aý rat ynlyg y ny, dag etek ler iniň ajaý yplyk
lar y ny we sazlaşyk ly ösüş ýoluna düşen ak mer
merl i Aşgabadyň göze gelüwl i bina lar y ny syn
lady. Çalt depg inlerde ösýän şä her iň binagärl ik
keşbi ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllar ynda gaz a
nylýan ägirt uly üst ünl ik ler iň subutnamasydyr.
Hormat ly Prezident imiz täze okuw ýyly nyň
başlanmag y my nasybet l i 1-nji sent ýabrda ta lyp
lar we okuwç ylar bilen geçiren duşuşyg ynda ýaş
nesl i terbiýelemekde spor ta möhüm orun deg işl i
dig ine ünsi çek ipd i. Soňk y ýyllarda bil im we ter
biýeçil ik edara lar ynda — mekdeplerde, ýok ar y
okuw mekdepler inde, çaga lar baglar ynda deg iş
li derejede enjamlaşdy r ylan hem-de zer ur bolan
ähl i zat lar bilen üpjün edilen sport zallar y we
meýdançalar y bar.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Başt utany
myz şu ýylyň iýul — awg ust aýlar ynda türgen
ler imiziň Ýaponiýanyň Tok io şä her inde geçir ilen
ХХХII Olimpiýa oýunlar y na gatnaşandyg y ny
belled i. Biziň agyr at let ik aç y türgenimiz Pol ina
Gur ýewa bolsa bu oýunlarda üst ünl ik l i çyk yş
edip, dünýäniň iň abraýly ýar yşynda türk men
spor t unyň tar yhynda ilk inji gezek kümüş me
da ly na my nasyp boldy we ýurdumyz a uly abraý
get ird i.
Elbetde, biziň halk y myzda däp bolan atç ylyk
spor t y uly meşhurlyga eýed ir. «Ahalteke bedew i
— biziň buýsanjy myz we şöhrat y myz», «Gadamy
batly bedew» hem-de «Atda wepa-da bar, sapada» ýa ly bedew at lar yň waspy na bag yşlanan aja
ýyp eserler iň aw tor y, atşy nas we at çapmag yň us
sady hormat ly Prezident imiziň Türk menistanyň
Prezident iniň Ahalteke atç ylyk toplumy na gel ip,
asylly däbe görä, behişd i bedewler i bilen didarla
şyp, Ak ýol at ly bedewde gezim etmeg i halk y my
zyň tar yhy dost unyň mer tebesini ýene-de bir gez
beýgeltd i.
Sent ýabr yň ikinji hepdesiniň başynda, ýagny
6-njy sent ýabrda hormat ly Prezident imiz Mi
nistrler Kabinet iniň Başlyg y nyň obasenagat top
lumy na gözegçil ik edýän orunbasar y nyň hem-de
welaýat lar yň hä k imler iniň gatnaşmag ynda sanly
ulgam ark a ly iş masla hat y ny geçird i.
Iş masla hat ynda döwlet Başt utany myz bugdaý
ekişiniň ýok ar y hill i we öz wag t ynda geçir ilme
giniň geljek k i hasylyň girew id ig ini, pag ta ýyg y
my möwsüminde işled iljek kombaýnlar yň, ýük

ulaglar y nyň, pag ta arassa laý jy kärhana lar yň we
kabul ediş harmanhana lar yň taý ýarlyk derejesi
ne möhüm ähmiýet ber ilmel id ig ini nyg tady.
7-nji
sent ý abrd a
Türk m en ist an yň
Prez id ent i, ýurdumyz yň Ýar agl y Güýçler in iň
Bel ent Serk erd eb aş ys y goş un gen er a l y
Gurbanguly Berdimuhamedow Döw
let howp
suzlyk geňeşiniň mejl isini geçird i. Onda har
by we hu kuk goraý jy edara lar yň şu ýylyň sek iz
aýynda ýer ine ýet iren işler iniň net ijeler ine hemde bu düzümler iň işini mundan beýläk-de kämil
leşd irmek, şol sanda döwlet iň howpsuzlyg y ny,
jemg y ýet iň durnuk lylyg y ny üpjün etmek, mad
dy-enjamlaý yn binýady ny pug ta landyrmak bilen
baglanyşyk ly möhüm meselelere garaldy.
Şol gün hormat ly Prezident imiz Ministr
ler Kabinet iniň Başlyg y nyň orunbasarlar y nyň,
Mill i Geňeşiň Mejl isiniň Başlyg y nyň we Halk
Masla hat y nyň Başlyg y nyň orunbasar y nyň gat
naşmag ynda iş masla hat y ny geçird i. Onda öňde
boljak Halk Masla hat y nyň mejl isini guramak,
Watany myz yň mu k addes Garaşsyzlyg y nyň şanly
30 ýyllyg yny baýram etmek hem-de täze iri des
ga lar yň birnäçesiniň açylyşy bilen baglanyşyk ly
meseleler ara alnyp masla hat laşyldy.
«Türk menistan — para hatç ylyg yň we yna
nyşmag yň Watany» ýyly nyň alt yn güýzüniň
ilk inji on gününiň dowamynda Garaşsyzlyg y
myz yň şanly 30 ýyllyg y nyň baý ramç ylyk ru
hy ýurdumyzda amala aşyr ylýan her bir işe al
tyn şuglasy ny çaýdy. Ahal welaýat y nyň Now r uz
ýaýlasynda k y «Türk meniň ak öýi» binasynda
Türk menistanyň Garaşsyzlyg y nyň 30 ýyllyg y na
bag yşlanan zehinl i çaga lar yň arasynda «Garaş
syzlyg yň merjen däneler i» aýdym-saz bäsleşi
giniň jemleý ji konser t i geçir il ip, ýeň ijiler yglan
edild i. Zehinl i çaga lara hormat ly Prezident imi
ziň adyndan gymmat ba ha ly sowgat lar gowşu
ryldy. Şu günler ýurdumyzda Türk menistanyň
Prezident iniň «Türk meniň Alt yn asy r y» baý
rag y ny almak ugr unda k y bäsleşig iň çäk ler inde
geçir ilýän höwesjeň aýdymç y ýaşlar yň «Ýaňlan,
Diýar ym!» telebäsleşig iniň hem jemi jemlenild i.
Baş baý ramç ylyg yň öňüsy rasynda tut uş Diýar y
myz ajaý yp aýdym bolup ýaňlanýar.
Ajaý yp Ak ýol at ly bedewe at lanyp, halk y my
zy bag t y ýarlyg yň menziller iniň ak ýolundan
bedew bady bilen öňe alyp bar ýan Gahr y man
Ark adag y myz yň jany sag, ömr i uzak, belent başy
aman bolsun!

ALYM ARKADAGYMYZYŇ WATANÇYLYK SAPAGY:
ýagty geljegimiziň ösüşleriniň aýdyň ýoly

wa k a boldy. Alym Ark adag y myz yň ge
çiren bu sapag y pedagog ik a ylymlar ynda
sanly ulgamyň mümk inçil ik ler ini ulan
mag yň hem täze tejr ibesi boldy.
Mugallym, Professor, Akademik döw
let Başt utany myz yň dana eserler iniň
dürdäneler inden, Garaşsyzlyk ýyllar y
myz yň tar yhy sa hy pa lar yndan mysalla
ry get irmek bilen mill i ykdysady ýet, me
deniýet, ylym, başarjaň hünärmen bolup
ýet işmekdä k i yhlasy watansöý üjil ik duý
gu lar y na ýug urmak, il bähbid ini iler i
tutmak, ene toprag y ň gudrat y ýa ly ynsan
ýaşaýşy üçin wajyp gymmat lyk lar yň ut
gaşyk ly kema la gelmeg iniň durmuş ma
nysy ny diýseň täsirl i arg ument irlemeg i
bu okuw sapag y nyň umumadamz at äh
miýet ini dabaralandyrdy.
Şunda Alym Ark adag y myz yň tanyş
dan-nätanşa, aňsatdan-ky na, ýönekeý
den-çylşy r ymla ýa ly pedagog ik anyň
alt yn ýörelgeler ini başarjaňlyk bilen ut
gaşdyrmag y sapaga gatnaşanlarda onuň
her bir pursady nyň hemişel ik ýatda gal
mag y ny üpjün etd i. Mill i Lider imiziň ge
çen bu sapag y na ähl i okuw mekdepler iň
okuwç ylar ydyr ta lyplar y nyň teleýaýlym
ark a ly gatnaşandyg y ny hem nyg tamak
diýseň buýsançly.
Gahr yman Ark adag ymyz yň ýurdu
myz yň jemg y ýetçil ik durmuşynda mö
hüm orny eýeleýän Bil imler we ta lyp
ýaşlar güni hem-de 2021 — 2022-nji täze
okuw ýyly nyň başlanmag y bilen gyzg yn
gut lap: «Biz alt yn güýzüň il k inji gününde

Bil imler we ta lyp ýaşlar gününi hem Ga
raşsyzlyg y myz yň berk ararlyg y ny, mill i
bil im ulgamy nyň okg unly ösýänd ig ini
alamat landyr ýan wa k a lar bilen garşyla
ýar ys. Bu gün baý many-mazmunly, ýo
kar y döred ijil ik ruhuna ýugr ulan çäreler
eziz Diýar y myz yň ähl i sebit ler ini gurşap
alýar. Şol çäreler döwlet Garaşsyzlyg y
myz y, bag t y ýar durmuşy myz y dabara
landyrmak bilen bil imler baý ramy nyň
ägirt uly ähmiýet ini açyp görkezýär»
diý mek bilen «Türk meniň döwlet l il ik
ýörelgesi» at ly kitabyndan: «Iň gymmat
ly miras terbiýed ir, terbiýäniň özeni bol
sa ylym-bil imd ir» diý ip nyg tamakdan
başlamag y ynsanper werl ig iň adamz adyň
häzirk i zaman medeniýet iniň iň wajyp
ugr udyg y ny aýan etd i.
Hak yk atdan-da, durmuş tejr ibesiniň
görkezişi ýa ly, ömr üniň manysy ny hü
när inde gör ýän adamlar, iň bolmanda,
başarjaň hünärmen bolup bilýärler. Yh
las hünärmeni başarjaň hünärmenl ik
den ussat lyga, ussat lyk bolsa ha ly pa lyga
ýet ir ýär. Bu diýd ig imiz, pedagog ik anyň
usullar y bilen okuw yň we tä l imiň bel
lenen sagat la r y net ijel i özleşd ir i lende
islend ik ugurdan professional hünärme
ni taý ýarlap bolýandyg y ny nyg tadyg y
myzdyr.
Adamz at uzak ýaşaýş yň dowamynda
ky tejr ibesi bilen ýag t ylyg yň tizl ig ini he
reketde özleşd ird i. Mundan sanly ja ýyl
lar öň ägirt işler i düwmäni basyp ýer ine
ýet ir ýän ynsan akyly ind i adam isleg ini

özünden duý up, özi ýer ine ýet ir ýän teh
nolog iýany oýlap tapdy. Emma bu gün
ki gün şeýle uly açyşlar y eden adamz at
ynsanper werl ig iň ähl i ölçegler ini özün
de jemleýän terbiýeçil ik tehnolog iýasy na
mätäçl ik çek ýär. Muny dünýäniň häzirk i
ýagdaý ynda has anyk görmek bolýar. Şu
lar babatda oýlananyňda, mill i Lider imi
ziň yhlasy we tagallasy bilen çap edilen
«Paýhas çeşmesi» at ly kitapda aýdylýan:
«Alym bolmak asan, adam bolmak kyn»
diýen ajaý yp na k yl ha k yda ňa dolýar.
Şunda dana lar y myz yň ylym bilen meş
gullanmag y iňňe bilen guý y gazmaga de
ňänler ini çen tutanyňda hem terbiýäniň
neneňsi wajypdyg y na düşünmek bolýar.
Ýer i
gelende
bellesek,
Alym
Ark adag y myz bil imi, ylmy, önümçil i
gi bitew ül ikde ösdürmek bilen birl ikde,
ykdysady ösüşler imizi mill i gymmat lyk
lar y myz bilen utgaşdyrmakda hem beý ik
tagalla lar y durmuşa geçir ýär. Ark adag
ly eý ýamy myzda ýurdumyz yň Ylymlar
akademiýasy nyň garamag ynda k y ins
tit ut larda, Tehnolog iýa lar merkezinde,
pudak laý yn ylmy-barlag edaralar ynda,
ýok ar y okuw mekdepler inde düýpl i, tä
zeçe ylmy-barlag işler ini alyp barmak
üçin zer ur şert ler döred ild i. Bu işler bol
sa Türk menistanyň ylmy ny dünýäde iň
öňdebar yjy, abraýly orunlara çyk arjak
alymlar yň, inž ener-tehnologlar yň täze
nesl iniň kema la gelmeg ine ýardam ber
ýär.
Döwlet Başt utanymyz yň: «Dördünji

senagat rewolý usiýasy eý ýamynda ýaş
lar y myz innowasion barlaglara işjeň
gatnaşma lydyr, täze tehnolog iýa lar y dö
retmel id ir» diý ip, beren nesihat lar y ny
berjaý etmek üçin ýaşlar y myz a senagat
taýdan barha belent sepg it lere ýet ýän
ýurdumyzda umumadamz at ähmiýetl i
açyşlar y ama la aşyrmaga ähl itaraplaý yn
şert ler döred ilýär. Şunda halk hoja ly
gy na, oba hoja lyg y na, beýlek i ugurlara
sanly ulgamyň ornaşdy r ylmag y bu ugur
da k y giň mümk inçil ik ler iň mysa lydyr.
Gahr y man Ark adag y myz yň energet i
ka diplomat iýasy, ulag diplomat iýasy,
suw-ekolog iýa diplomat iýasy geljek ne
siller iň has bagt ly ýaşamag y babatda k y
tagallalarydyr. Eýsem, bu ugurlar ýaşla
ry myz yň ylymda başarnyk lar y ny açmak,
oýlap tapyşlar y ama la aşyrmak üçin giň
meýdandyr.
Döwlet Başt utany myz: «Ýaş nesiller i
mizde halk ymyz yň iň oňat, iň gözel, iň
belent ahlag y jemlenmel id ir. Ynsanyň
edebi alt yndan gymmatdyr, gymmatba
ha daşlardan owadandyr.
Ýaşlar, siz pederler imiziň ýoluny my
nasyp dowam edip, ýagşy gylyk-häsiýet
ler iň iz, adamk ärçil ig iň iz, başarnyg yňyz
bilen tana lyp, ha k yk y türk men bolup
dünýä çyk ma lysy ňyz!
Türk men ýig it ler iniň we gyzlar y nyň
akyly jöwher dek ýit i bolma lydyr. Çünk i
siz özüni taýsyz zehini bilen dünýä tana
dan halk yň nesl isiň iz. Türk men ýig it le
riniň we gyzlar y nyň ýüzi nurana bolma

«Adalat».
lydyr. Çünk i siz ynsanper werl ig iň belent
däpler ini dünýä ýaýan ynsanlar yň nesl i
siň iz. Türk men ýig it ler iniň we gyzlar y
nyň süňň i sap bolmalydyr. Çünk i siz be
den hem-de ruhy taýdan päk l ig iň belent
kada lar y bilen dünýäni haý rana goýan
millet iň nesl isiň iz» diý ip, ýaşlar y myz a
ösüşler imiziň iki ganat y — däp-dessur
lar y myz we innowasiýa lar y sazlaşyk ly
ösdürmek bilen Watan mu k addesl ig ini
belent tutmag yň gymmat lyg y ny düşün
dird i.
Biziň mill i gymmat lyk lar y myzda bol
sa ykdysady ýet imizi ösdür ýän mümk in
çil ik ler bilen birl ikde, sagdynlyk, päk l ik,
ada lat lylyk ýa ly mu k addes ýörelgeler i
miz berk ornaşypdyr. Munuň şeýled ig ini
mill i Lider imiziň ta lyplar we okuwç ylar
bilen geçiren duşuşyg ynda: «Ak öý hal
ky myz yň durmuş medeniýet iniň aý r yl
maz böleg id ir. Türk meniň ak öýler inde
döwlet l i masla hat lar edil ipd ir. Şu däp
den ugur alyp, ähl i welaýat lar y myzda
mill i binagärl ik aý rat ynlyk lar y ny özün
de jemleýän «Türk meniň ak öýi» bina la
ry ny gurduk. Sebäbi ak öý halk y myz yň
gadymdan gelýän myhmansöýerl ig iniň
hem-de medeniýet iň özboluşly nyşany
dyr» diýen dürdäne paýhasynda hem do
ly görmek bolýar.
Ruhy we maddy ösüşlerimiz bara
da gürr üň edenimizde, mill i Liderimi
ziň atasy mugallym, esger, ilha lar ynsan
Berd imuhamet Annaýew iň söweş meý
dany na ugrajak pursadynda hem özüniň
ömr üniň manysy na öw ren çaga lar yň bi
liml i bolmag y ha k ynda k y aladasy bilen:
«Mähriban adamlar! Meniň sizden etjek
bir haý yşym bar. Ýurtda uruş gidýär di
ýip, çaga lar y ňyz y okuwdan alyp ga ly jy
bolaý maň. Çaga lar okasyn»
diýen wesýet ini durmuşa
geçir ýän mill i Liderimi
ziň beý ik işler i kalby myzda
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GARAŞSYZLYGYŇ RÖWŞEN MENZILLERI
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna
buýsançly duýg u la r y döred
ýär. Çünk i ýurdumyzda 2013
— 2014-nji okuw ýylyndan
başlap umumy or ta bilim
ber ýän mekdeplerde okuw möhlet ini 12
ýyla, ýok ar y okuw mekdeplerinde bolsa 5
ýyla, luk manç ylyk hünärleri we sungat yň
aý r y-aý r y görnüşleri boý unça okuw yň
möhlet ini bolsa 6 ýyla geçirip, birinji
synpa bar ýan okuwç ylar yň hemmesine
kompý uterler iň sowgat berilmeg ini ýola
goýan Gahr y man Ark adag y myz bize atababa lar y myz yň miras goýan muk addes
toprag ynda hemişelik Bitaraplyg y myz yň
has-da dabara lanmag y, ykdysady ýet imi
ziň belent derejelere çyk mag y üçin ha lal
we yhlasly zähmet çek mekde nusga lyk
görelde bolup dur ýar.
Gahr y man Ark adag y myz merdana
kyblasy, ömr üni halk y myz yň asuda ýa
şamag y ha k ynda k y beý ik işler i durmuşa
geçirmäge bag yş eden Mä l ikg u ly aganyň
ýow uz uruş ýyllar y na gabat gelen ça
ga lyk ýyllar ynda «Köp ekel iň dänäni!»
diý ip agyr kynç ylyk larda büt in halk y
zähmete ruh landyr ýan goşg usynda k y
arzuw y ny hasyl etd i. Ark adagly eý ýa
mymyzda ata Watanymyz ak bugdaýdan
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bol hasyl önýän gady my mümk inçil ig ine
dolandy. Döwlet Başt utany myz yň tar yhy
çyk yşynda belleýşi ýa ly, ind i ýurdumyz
gallany diňe bol öndür ýän däl, eýsem,
gerek bolsa eksport hem edýän döwlete
öwr üld i.

gy nyň we Bitaraplyg y nyň pug ta lanma
gynda Alym Ark adag y myz yň dürdäne
eserler iniň gymmat y nyň bimöçberd ig ini
nyg tama ly. Çünk i Gahr y man Ark adag y
myz yň dür paýhasyndan syz ylyp çyk an
öwüt-ündewleri, alymlyk garaý yşlar y

ALYM ARKADAGYMYZYŇ
WATANÇYLYK SAPAGY:
ýagty geljegimiziň ösüşleriniň aýdyň ýoly

Eýsem, ýurdumyzda şeýle uly üst ün
lik lere hormat ly Prezident imiziň para
sat ly başt utanlyg y, uzak geljeg i naz arla
ýan ta k yk hasaplama ly beý ik tut umlar y,
Bitaraplyg yň türk men nusgasy ny tag
ly mat derejesine ýet irmeg i net ijesinde
köpmilletl i halk ymyz yň agz ybirl ikdäk i
döred iji l ik l i zähmet i bi len ýet ild i.
Şu ýerde ýurdumyz yň Garaşsyzly

ýurdumyz yň ähl i ulgamlar ynyň sazla
şyk ly işläp mill i we döwlet maksatnama
lar y myz y üst ünl ik l i ýer ine ýet irmäge ýol
görkeziji şamç y rag bolup ýag t y saç ýar.
Gahr y man Ark adag y myz yň tar yhyň baý
tejr ibesini, geljeg iň ýag t y ugurlar y bara
da k y aýdyň garaý yşlar y özünde jemleýän
«Türk menistan — Bitaraplyg yň mek a
ny» eser inde nyg taýşy ýa ly, eger-de mil

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän günlerinde her bir pu
dak baýramçylyk toý-dabaralaryna beslenýär. Ine, ýakynda hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzda kabul edilýän kanunlaryň hem-de Garaşsyzlyk
ýyllarynda ýetilen belent sepgitleriň ähmiýetini halk köpçüligine ýetirmek maksady bi
len, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Adalat»
gazetiniň yglan eden «Arkadagyň ýoly — adalat ýoly» atly dürli žanrlarda döredilen
eserleriň bäsleşiginiň hem jemi jemlenildi. Gözel Diýarymyzy, abadan durmuşymyzy,
hormatly Prezidentimiziň dünýä ähmiýetli beýik işlerini mynasyp wagyz etmekde
aýratyn tapawutlananlaryň birnäçesi bu bäsleşigiň ýeňijisi boldular.

Kämillige eltýän ýol bilen
Ýaşlar yň döredijilik kuwwat yny işjeňleşdirmä
ge gönükdirilen bu bäsleşigiň hukuk goraýjy eda
ralarda we olar yň düzüm birliklerinde zähmet
çekýän işgärleriň arasynda guralmag y onuň esasy
aýrat ynlyg ydyr. Bäsleşigiň şertleri gazetde dolu
lyg yna neşir edilen gününden başlap, redaksiýa
hukuk goraýjy edaralar yň döredijilik bilen meş
gullanýan hünärmenlerinden, şeýle-de hukuk hü
närli işgärlerden dürli žanrlarda ýazylan eserleriň
ýüzlerçesi gelip gow uşdy. Munuň özi olar yň Wata
nymyzda gazanylýan üstünlikleri wag yz etmekde,
kabul edilen kanunlar y halk ymyza düşündirmek
de işjeňdiklerinden habar berýär.
Ýörite düzülen eminler topar y tarapyndan
«Arkadag yň ýoly — adalat ýoly» atly bäsleşigiň ýe
ňijileri diýlip, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we
demokratiýa institut ynyň aspirant y Gülzar Aşy
rowa, Balkan welaýat ynyň prokuror ynyň uly kö
mekçisi, ýustisiýanyň geňeşçisi Sähragül Aşyrowa,
Lebap welaýat ynyň Kerk i etrap hassahanasynyň iş
gärler bölüminiň müdiri, hukukçy Allaberdi Jepba
row, Magt ymguly adyndak y Türkmen döwlet uni
wersitetiniň raýat hukug y kafedrasynyň dosenti,
ýuridik i ylymlar yň kandidat y Aşyrgeldi Jumaýew,
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň HalkaraBatyrmyrat NURGELDIÝEW,
Aşgabat şäher Döwlet
notarial edarasynyň
Döwlet notariusy:
— Şu günler ýurdumyzda
«Ýaňlan, Diýar ym!» telebäsleşi
giniň jemleýji tapg yr y uly şatlykşowhuna beslendi. Gahr yman
Ark ad ag y m yz:
«Mähriban
aýdymçy ýaşlar! «Ýaňlan, Diýa
rym!» telebäsleşiginiň jemleýji
tapg yr ynda siziň ýerine ýetirjek
aýdym-sazlar yňyz milli äheňle
re, döwrebap öwüşginlere eýe
bolup, diňleýjileriň göw ün tö
ründe ýer almalydyr. Sunga
ta sarpasy hemişe belent bolan
türkmen halk y ajaý yp döwrümi
ziň zehinli aýdymç ylar yna — si
ze guwanmaga haklydyr» diý ip,
uly buýsanç bilen belleýär.
Türkmen medeniýetiniň we
sungat ynyň ösmegine badalga
berýän Gahr yman Arkadag ymy
zyň jany sag, ömri uzak bolsun!

hukuk gatnaşyklar y müdirliginiň esasy maslahat
çysy, 3-nji derejeli ýurist Leýli Sar yýewa, Lebap
welaýat kazyýetinden kazynyň kömekçisi Zamira
Babanazarowa, Türkmenistanyň Adalat ministrli
giniň Gozgalmaýan emläge bolan hukuklar yň we
onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan
bellige alynmag y baradak y gullug ynyň maglumat
lar y seljeriş bölüminiň müdiri, 1-nji derejeli ýurist
Jennet Myratberdiýewa, Farap etrap prokuror ynyň
kömekçisi, ýustisiýanyň geňeşçisi Çar y Isaýew dag y
yglan edildiler. Ýeňijiler Hormat hat y hem-de gym
mat bahaly sowgatlar bilen sylaglandylar. Ýeňiji
bolan ildeşlerimiziň milli Liderimize bolan çäksiz
alkyşlaryny we ýürek joşgunlaryny okyjylarymyza
ýetirmek bolsa diýseň buýsançly.
Sähragül AŞYROWA,
Balkan welaýat ynyň prokuror ynyň
uly kömekçisi, ýustisiýanyň geňeşçisi:
— Hormatly Prezidentimiz: «Men ata-babala
rymyzyň watansöý üjilik ruhuny, ynsanperwerlik
ýörelgelerini, asylly milli hem-de zähmet däple
rini mynasyp dowam edýän ýaş nesillerimiziň
mundan beýläk-de ähli gujur-gaýrat yny mähri
ban Watanymyzyň berkararlyg yny has-da pugta
landyrmaga bag yş etjekdigine berk ynanýar yn!»

Muhammetmyrat MYRADOW,
Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň
jenaýat agtaryş bölümçesiniň
gözegçisi, polisiýanyň
uly leýtenanty:
— 7-nji sentýabrda geçirilen Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde döwlet
Baştutanymyz «Ýol hereketiniň howp
suzlyg y — ömrümiziň rahatlyg y» atly
biraýlyg yň çäklerinde paýtagt ymyzda
hem-de welaýatlarda ulaglar yň gatnaw
lar yny kadalaşdyrmak, pyýada ýolagç y
lar yň hem-de sürüjileriň ýol hereketiniň
kadalar y baradak y düşünjelerini ýokar
landyrmak boý unça görülýän çäreler
baradak y hasabat bilen içgin tanyşdy.
Biraýlyg yň möhüm ähmiýete eýedigini
belledi. Şonuň üçin hem degişli ýolbaş
çylara göz öňünde tutulan çäreleriň äh
lisiniň ýokar y guramaç ylyk derejesinde
geçirilmegini berk gözegçilikde sakla
mag y tabşyrdy. Çünk i ýol hereketiniň
howpsuzlyg y bilen bagly amala aşyr yl
ýan çäreleriň her biri biziň ömrümiziň
rahatlyg yny üpjün edýändir.

let iň erk ana we özerk li ýaşaýşy ny bürg üt
hem laç yn guşlar y öz dünýäsinde erk ana,
para hat ýaý naýşy na meňzetsek, olar şun
da öz goşa ganat lar y na daýanýandyrlar.
Şeýlel ikde, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk
türk men döwlet liliginiň goşa ganat ydyr.
Alym Ark adag y myz yň eserler i bolsa Ga
raşsyzlyg y myz yň we Bitaraplyg y myz yň
ruhy güý ji. Ol ruhy güýç bolsa dünýäni
para hatç ylyk ly ösüşe alyp bar ýan bagt
nur y.
Munuň şeýled ig ini bu tar yhy sapaga
gatnaşanlar yň özler ine iň bagt ly ömür
pursat lar y bag yşlandyg y üçin mill i
Lider imizi «Ark adaga şöhrat!» diý ip, joş
gunly alk yşlaýan elçarpyşma ly buýsanç
lar y nda hem mese-mä l im görmek bolýar.
Adamyň iň gözel häsiýet ler iniň Wa
tany söý mekd ig ini, ha lal zähmetd i
gini ene-ata, jemg y ýete we durmuşa
bolan söýg id ig ini öw red ip, bizi bag
tyň gujag ynda ýaşadýan Gahr y man
Ark adag y myz yň jany sag, ömr i uzak, ilýurt, umumadamz at ähmiýet l i beý ik iş
ler i hemişe rowaçlyk lara beslensin.
Maksat NURYÝEW,
«Adalat».

di
ý ip, bize uly ynam bil
dir
ýär. Ýaş
la
r yň ylym
ly-bilimli, giň dünýägaraý yşly, milli ýörelgeleri
mize wepaly, ahlak taýdan arassa, sagdyn bolup
ýetişmegi üçin uly tagallalar edýär. Biziň kämil
hünärmenler bolup ýetişmegimiz üçin döredil
ýän her bir mümk inçilikleriň sakasynda hormatly
Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalar y bar.
«Arkadag yň ýoly — adalat ýoly» atly bäsleşigiň ýeňi
jisi bolmak meni täze-täze maksatlara atardy. Goý,
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak,
işleri rowaç bolsun!
Zamira BABANAZAROWA,
Lebap welaýat kazyýeti, kazynyň kömekçisi:
— Alt yn sahypalar bilen tar yha girjek «Türk
menistan — parahatçylyg yň we ynanyşmag yň
Watany» diýlip yglan edilen ýyl her birimiziň dur
muşymyzda döredijilik üstünliklerine, joşgun
ly zähmete beslenen ýyl boldy. Çeper döredijilige
ukyply zehinleriň ýüze çykmag yna we kämilleşme
gine ýardam eden bu bäsleşik milli Liderimiziň:
«Biziň ýolumyz döretmek ýoludyr. Biz şu ýol bi
len Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizi be
lent maksatlara tarap ynamly alyp barýar ys» di
ýen sözleriniň nobatdak y dabaralanmasydyr.
Hormatly Prezidentimiz 1-nji sentýabrda Bilim
ler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçen umumy
okuw sapag ynda: «Ynsan hemişe kämillige ymt ylýar.
Kämillik bolsa mertebe we derejedir. Ýaşlar ymyz bu
hak ykata göz ýetirmelidirler. Ýadawsyz zähmet, bi
limleri we hünärleri yhlasly ele almak, tejribe topla
mak kämillige eltýän ýoldur» diýdi. Bu sözler biziň
her birimiziň durmuş ýörelgämize öwrülmelidir.
Nesip bolsa, sanlyja günden Türkmenistan
döwletimiziň Garaşsyzlyg yna eýe bolanyna 30 ýyl
dolýar. Bu möhüm sene mynasybetli ildeşlerimi
zi, hormatly Belent Serkerdebaşymyzy gutlaýar ys.
Toýlar toýlara, baýramlar baýramlara, ýeňişler ýe
ňişlere ulaşsyn!
Laçyn PÜRJÄÝEWA,
«Adalat».

Aganepes OMAROW,
Daşoguz welaýatynyň
Boldumsaz etrap
kazyýetiniň kazysy:
— Ata-babalar ymyzdan bi
ze: «Bedew münen hassa bol
sa, sag olur» diýen paýhasly
setirler miras galypdyr. Hut
şonuň üçin hem halk ymyz
da öňden däp bolan at çap
mak endigi häzirk i döw ür
de-de sport hök
mün
de uly
meşhurlyga eýedir. Döwlet
Baştutanymyzyň Türkmenis
tanyň Prezidentiniň Ahalte
ke atçylyk toplumyna bar yp,
behişdi bedewler bilen didar
laşyp, Akýol atly bedewde ge
zim etmegi sagdynlyg y hemra
edinmek isleýän kämil şahsy
ýetiň nusgalyk göreldesinden
nyşandyr. Aýdan sözi ýörelge,
eden işi görelde bolýan milli
Liderimize alk yşlar ymyz bi
möçberdir.

Döwran BALLYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugynyň Aşgabat
şäheri boýunça müdirliginiň
harby gullukçysy, uly leýtenant:
— Ahal welaýat ynyň Nowruz
ýaýlasyndak y «Türkmeniň ak öýi»
binasynda zehinli çagalar yň ara
synda «Garaşsyzlyg yň merjen dä
neleri» aýdym-saz bäsleşiginiň
jemleýji tapg yr yna gatnaşyjylar yň
konserti geçirildi. Türkmenista
nyň Prezidentiniň «Türkmeniň
Alt yn asyr y» baýrag yny almak
ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde
her ýyl zehinli çagalar yň dörediji
lik başarnyklar yny ýüze çykarmak
maksady bilen geçirilýän aýdymsaz bäsleşiginiň ýeňijileri saýlandy.
Türkmenistanyň Prezidenti Kara
ryna laý yklykda, ýeňijiler diýlip yg
lan edilenlere degişli diplomlar we
noutbuk kompý uterleri gowşur yldy.
Sowgatlaryňyz gutly bolsun, saý
rak bilbiller!

GARAŞSYZLYK BUÝSANJY
Milletiň ruhy we maddy kämilliginiň
hatyrasyna türkmen halky otuz ýyl mun
dan owal syýasy nukdaýnazaryndan öň
dengörüjilikli, ykdysady oňaýly we durmu
şyň talabyna laý yk hem-de amatly bolan
garaşsyzlyga tarap ilkinji ädimini amala
aşyrypdy. Eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlyg y
halk jebisligini, jemg yýetçilik asudalyg yny
we döwlet kuwwatlylyg yny gazanmag yň iň
ygtybarly serişdesi boldy.
«Türkmenistanyň garaşsyzlyg y we döw
let gurluşynyň esaslary hakynda» Türkme
nistanyň Konstitusion Kanunynda: «Türk
menistan garaşsyzlyg y belent maksatlaryň
hatyrasyna — türkmen halkynyň öz haky
ky milli döwletini edinmeginiň hatyrasy
na, milletine, jynsyna, gelip çykyşyna we
uýýan dinine garamazdan, her bir adam
üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasynda,
Adam hukuklarynyň ählumumy jarna
masynda we halkara hukuklaryň beýleki
kadalarynda göz öňünde tutulan hukuk
lary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun
agalyk edýän ynsanperwer, demokratik
jemg yýet gurmag yň hatyrasyna jar edil
ýär» diýlip bellenilýär. Garaşsyzlyg yň ma
ny-mazmuny, gadyr-gymmaty bu syýasy
ýörelgäniň durmuşa geçirijisi hökmünde
halkyň çykyş edýänligindedir.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň ösüşi
niň bedew batly gadamlary Gahryman
Arkadag ymyzyň durmuşa ornaşdyrýan
döwlet syýasatynyň, şeýle hem dünýäniň
ösüşine ýardam edýän beýik başlang yç
larynyň oňyn netijelerini dünýä ýaýýar.
Gazanylan beýik ösüşler, sepgitler taryhyň
altyn sahypalarynda mynasyp orun alýar.
Döwlet Garaşsyzlyg ymyzyň halkymyza
eçilen hem eçilýän datly miweleri sanardan
juda kän. Garaşsyzlyk bize milli medeni
ýetimizi we sungatymyzy gaýtaryp ber
di. Şeýlelikde, medeni-ynsanperwer hyz
matdaşlyg ymyzyň örüsi giňedi. Birnäçe
maddy we maddy däl gymmatlyklarymyz
halkara derejesinde uly abraýa eýe bolmak
bilen, olaryň birnäçesi Birleşen Milletler
Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet
boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň)
Bütindünýä medeni mirasynyň sanaw yna
girizildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe hormatly Prezidentimiziň tagal
lasy bilen ýurdumyzyň halk hojalyg ynyň
ähli pudaklary boýunça ösüşler, özgeriş
ler üstünlikli dowam edýär. Şeýlelikde, her
bir ýyl özüniň ösüşleri, il-ýurt ähmiýetli
ajaý yp wakalary bilen bir-birinden tapa
wutlanýar. Munuň şeýledigini mukaddes
Garaşsyzlyg ymyzyň şanly 30 ýyllyg ynyň
bellenilýän «Türkmenistan — parahatçy
lyg yň we ynanyşmag yň Watany» ýylynyň
6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahat
çylyk zolag ynda geçirilen halkara çäreler
hem aýdyň subut edýär.
Gahryman Arkadag ymyzyň tagalla
larynyň netijesinde Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw du
şuşyg y, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň
dialog y, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli
önümleriniň halkara sergisi, Merkezi Azi
ýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merke
zi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli
tagamlarynyň halkara festiwaly, sebitiň
ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly
baýramçylyk konserti dünýäniň nazaryny
gojaman Hazaryň kenaryna gönükdirdi.
Bu halkara derejeli çäreler «Türkmenis
tan — parahatçylyg yň we ynanyşmag yň
Watany» ýylynyň esasy wakalarynyň biri
boldy.
«Türkmenistan
—
parahatçyly
gyň we ynanyşmag yň Watany» ýyly
nyň çäklerinde geçirilýän çärelerde hem
Gahryman Arkadag ymyz dünýä halk
lary bilen köpugurly gatnaşyklary ýola
goýmaga aýratyn üns berýär. Garaşsyzlyk
ýyllarynda ylymda, bilimde, medeniýet
de, saglyg y goraý yşda, sportda gazanylan
üstünlikler hem ýurdumyzda toplumla
ýyn ösüşiň üpjün edilýändigini, işlenip
düzülen meýilnamalaryň üstünlikli ama
la aşyrylýandyg yny görkezýär. Mähriban
halkymyzyň bagtly durmuşda ýaşamag y
üçin bimöçber tagallalar edýän hormatly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, be
lent başy aman bolsun!
Hajarbibi HANDURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň
hünärmeni.

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY — ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY

Ýygym möwsüminde hereket howpsuzlygy
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy
bilen ýurdumyzyň oba hojalyg y häzirk i za
man kämil tehnikalar bilen üpjün
edilýär.
Häzirk i wagtda daýhanlar ymy
zyň yhlasy bilen ýetişdiren pag
ta hasylyny ýitgisiz ýygnamak
möwsümi gyzgalaňly dowam
edýär. Munuň üçin her etrapda
pagta kabul ediş nokatlar y öz işi
ni alyp barýar. Meýdanlarda pagta
ýygýan döwrebap kombaýnlar y
nyň birnäçesi bökdençsiz işledilýär.
Şonuň üçin käbir maslahatlar y ýatladýar ys.
Ilk inji nobatda, pagta ýyg ymyna gatnaşýan sü
rüjileriň pagta ýygýan kombaýnlar ynyň tehnik i
taýdan guratlyg yny, ýang yn söndüriji enjamla
rynyň bolmag yny gazanmaly. Kombaýnlar yň
tüsse çykar yjy enjamlar yndan ot syçramazlyg y
nyň, şeýle hem ýang yjyň dökülmezliginiň öňüni
almalydyrlar.
Elbetde, ýygnalan hasyly pagta harmanlar y
na daşamak üçin pagta çekýän awtoulaglar yň we
yzy tirkewli traktorlar yň sürüjilerine düşündi
riş işleri geçirilýär. Şol ýyglan hasylyň daşalýan
döwründe degişli gullug yň işgärleri hem pagta
nyň bökdençsiz daşalmag ynda uly ýardam berip,
gözegçilik işlerini alyp barmalydyrlar.
Pagta çekjek awtoulaglara bellenen möçber
den art yk ýük ýüklemeli däldir. Olar kesgitlenen
tizlikde hereket etmelidirler we ýükleriň üsti ýö
rite örtükler bilen örtülmelidir. Awtoulag yň ga

Röwşen MAKSUDOW,
Aşgabat şäheriniň Köpetdag
etrap kazyýetiniň kazysy:
— Ýurdumyzyň şanly Garaş
syzlyg ynyň 30 ýyllyg ynyň bel
lenilýän günlerinde Lebap we
laýat ynyň Çärjew etrabynda
kuwwatlylyg y 432 megawat bolan
gazturbinaly elektrik stansiýasy
açylyp, ulanylmaga berildi. Täze
elektrik stansiýasy ýapon hyzmat
daşlar ymyz bilen bilelikde gurlup,
ol Ýaponiýanyň meşhur «Mitsu
bishi Power Ltd» kompaniýasynyň
gazturbina enjamlar y bilen enjam
laşdyr yldy. Bu elektrik stansiýa
nyň «Türkmenistan — parahatçy
lyg yň we ynanyşmag yň Watany»
ýylynda ulanylmaga girizilmegi
ýurdumyzyň dünýäniň energetika
ulgamyna mundan beýläk-de üs
tünlikli goşulyşmag yna, türkmen
energiýa serişdeleriniň dünýä ba
zarlar yna iberilişiniň möçberini
artdyrmaga ýardam eder.

nawlar ynyň hiç ýerinden pagta dökülmeli däl
dir. Bulardan başga-da, ýang yndan
goramak üçin ýang yn söndüriji bi
len doly üpjün edilmelidir.
Şu aýdylanlary gazanmak üçin
bu günler awtoulaglar yň ýer
leşýän edara-kärhanalar yna
barlyp, sürüjileriň arasynda
wag yz-nesihat işleri geçiril
ýär. Pagta çek ilýän döwründe aw
toulaglar yň hem-de pagta ýygýan
kombaýnlar yň sürüjileri ýol here
ketiniň düzgünlerini berk berjaý
etmelidirler.
Ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlyg y
— ömrümiziň rahatlyg y» ady bilen döwlet de
rejesinde geçirilýän çäreleriň dowamynda pagta
ýyg ymyna gatnaşjak sürüjileriň arasynda hem
wag yz-nesihat işleri alnyp bar ylýar. Bu bolsa sü
rüjilerimiziň öz wezipe borçlar yny has-da jogap
kärçilikli berjaý etmegine uly ýardam berer.
Bu işleriň alnyp bar ylmag y, elbetde, ilat yň
ömrüni we saglyg yny goramakda, ýol-ulag ha
dysalar y sebäpli ýetirilýän maddy zyýany azalt
makda özüniň oňyn netijelerini berýär.
Abadan ýollar ymyzyň howpsuzlyg y biziň her
birimize baglydyr.
Myrat ORAZLYÝEW,
Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň
polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň
wagyz-nesihat boýunça uly gözegçisi,
polisiýanyň maýory.

Toýly MYRADOW,
Murgap etrap polisiýa bölüminiň jenaýat agtaryş
bölümçesiniň müdiri, polisiýanyň maýory:
— 3-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly
ulgam arkaly nobatdak y mejlisinde döwlet Baştutanymyzdan
gowaça hasylyny gysga möhletde we ýitgisiz ýygnap almak
hem-de pagta ýyg ymy möwsümini guramaçylykly geçirmek
maksady bilen, ussat daýhanlar yň, tejribeli hünärmenleriň,
alymlar yň we mehanizatorlar yň gatnaşmag ynda tejribe mas
lahatlar yny geçirmegiň hem-de il içinde hormatlanylýan ýa
şulular yň gatnaşmag ynda ýurdumyzyň welaýatlar ynda pagta
ýyg ymyna başlamag yň senesini belläp, oňa ak pata bermegi
haý yş edildi.
Milli Liderimiz ýyg ym möwsümini guramaçylykly geçir
mek maksady bilen, Ahal, Balkan, Lebap we Mar y welaýat
lar ynda 8-nji sentýabrda, Daşoguz welaýat ynda bolsa 15-nji
sentýabrda pagta ýyg ymyna başlamaga ak pata berdi.
Harmanyňyza bereket, zähmetkeş daýhanlar!

PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY
IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Türk
menistanyň ileri tutýan garaýyşlarynyň hatarynda pandemiýa garşy göreşde dünýä
bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlaryň ilkinjileriniň
hatarynda orun eýelemegi, adam we onuň saglygy hakyndaky aladany esasy orunda
goýýan ýurdumyzda öňe sürülýän döwlet syýasatynyň diňe bir ýurt ýa-da sebit dere
jesinde däl, eýsem, dünýä derejesinde ähmiýetli, ynsanperwer ugurlary nazarlaýan
dygynyň subutnamasydyr.
Ýurdumyz tarapyndan dünýä ykdy
sadyýetini dikeltmegiň aýratyn ugurlary
boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň
ugurdaş düzümleriniň işiniň güýçlendiril
megini pandemiýanyň ýaramaz täsirlerini
azaltmag yň has netijeli usuly hasaplanyl
ýandyg yny aýratyn nygtamak zerurdyr.
2021-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenis
tanyň başlang yjy boýunça BMG-niň Baş
Assambleýasynyň «Koronawirus keseliniň
(COVID-19) pandemiýasy we ondan soň
ky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz
we ygtybarly halkara ýük daşamalary üp
jün etmek maksady bilen, ulaglaryň ähli
görnüşleriniň arabaglanyşyg yny berkit
mek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi
hem ýurdumyzyň bu ugurda öňe sürýän
başlang yjyna tutanýerlilik bilen çemeleşip,
dünýä halklarynyň ünsüni we ylmy, ykdy
sady kuwwatyny ählumumy häzirki döw
rüň wajyp meselelerine gönükdirmekde
uly sepgitlere ýetendiginden nyşandyr.
Ykdysadyýetiň durnuklylyg yny we
ösüşiň belli bir derejesini saklap galmak
häzirki döwürde pandemiýa bilen göreş
ýän dünýä halklarynyň ählisi üçin wajyp

mesele bolup durýar. Agzalan resmina
manyň durmuşa geçirilmegi bilen, häzir
ki adatdan daşary şertlerde sarp edijileriň
lukmançylyk serişdeleri, azyk önümleri we
gündelik zerur harytlar bilen bökdençsiz
üpjün edilmeginiň durnuklylyg y gazany
lar. Pandemiýa we ondan soňky döwürde

şonuň bilen baglylykda, ylym diploma
tiýasynyň ugry boýunça ýurtlarymyzyň
lukmançylyk jemg yýetçilikleriniň arasyn
daky gatnaşyklary işjeňleşdirmegi hem-de
koronawiruslaryň gelip çykyşlarynyň te
bigatyny, şolar sebäpli döreýän keselleriň
ýüze çykyşynyň görnüşlerini giňişleýin
öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň
hem-de olaryň öňüni almag yň täze usul
laryny işläp taýýarlamaga girişmegi teklip
etdi. Ýeri gelende bellesek, agzalan duşuşy
gyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýanna
manyň 19-njy böleginde ylym diplomatiýa
ugry boýunça özara gatnaşyklary işjeňleş
dirmek, alym-lukmanlaryň, bilermenleriň

2021-nji ýylyň 10-njy sentýabry, anna.
Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Gura
masynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy
mejlisinde Bütindünýä Saglyg y Goraý yş
Guramasynyň koronawirusyň genomyny
öwrenmek boýunça Ýörite maksatnama
syny, öýken sowuklamasyna garşy göreş
mek boýunça köptaraplaý yn guralyny, Ýiti
ýokanç keselleri bejermek we öňüni almak
boýunça usulyýet merkezini, Merkezi Azi
ýanyň epidemiologiýa, wirusologiýa we
bakteriologiýa boýunça sebit merkezini
esaslandyrmak barada teklipleri öňe sür
meginiň maksat edinilmegi-de, hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlyg yn
da ylmy taýdan esaslandyrylan «Saglyk»
Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçir
ýän ýurdumyzyň saglyg y goraý yş ulga

bir halkymyz üçin däl, eýsem, dünýä halk
lary üçin hem gymmatly gollanmadyr.
Milli Liderimiziň Karary bilen rejele
nen görnüşde tassyklanylan Türkmenista
nyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet mak
satnamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen,
ýurdumyzda lukmançylyk ylmy barlagla
ryň çäklerinde anyk ugurlar boýunça yl
my işler alnyp barylýar. Hususan-da, bu
maksatnamada ilatyň sagdyn iýmitlen
megi bilen bagly iýmit önümleriniň ýoku
mynyň goşmaça witaminler we minerallar
bilen güýçlendirilmegini ylmy taýdan öw
renmek we tejribä ornaşdyrmak, ýurtda
öndürilýän azyk önümleriň mikro, makro
elementler we witaminler düzüminiň aý
ratynlyklaryny ylmy taýdan öwrenmek we

ANYK MAKSAT — AÝDYŇ ÝOL

ykdysadyýetde durnukly ösüşi gazanmak
da ulag ulgamynyň giň mümkinçilikleri
ýerlikli peýdalanylar. Şeýle-de, ählumumy
ysnyşykly we özara bähbitli ulag hyzmat
daşlyg ynyň ähmiýeti artar.
Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýy
lyň 6-njy awgustynda Awazada Mer
kezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşyg yndaky çykyşynda
COVID-19 sebäpli ýüze çykýan töwek
gelçilikleri azaltmag yň derejesine gönü
den-göni bagly bolan meseleleri çözmäge
ulgamlaý yn we ýokary hünär ussatlyg y
derejesinde çemeleşmegi talap edýändigi,

we bilimiň ugurdaş beýleki ugurlaryndaky
hünärmenleriň yzygiderli gatnaşyk sakla
mag y üçin ähli zerur şertleri döretmek
barada ylalaşmaklary, şeýle-de howply
ýokanç keselleriň ýaýramag yna garşy gö
reşmek işinde Merkezi Aziýanyň döwletle
riniň tagallalaryny utgaşdyrmak maksady
bilen, taraplar wiruslaryň we beýleki ýo
kanç keselleriň, olaryň döredýän keselle
riniň ýüze çykyş görnüşleriniň tebigatyny,
ýokanç keselleri bejermegiň we öňüni al
mag yň usullaryny öwrenmek boýunça se
bit mehanizmini döretmek baradaky me
selä seretmegi zerur hasap etdiler.

mynda uzak ýyllaryň dowamynda toplan
baý tejribesinden gözbaş alan kesele garşy
göreş usullarydyr.
Häzirki wagtda ýurdumyzda sagly
gy goraýşyň aýry-aýry ugurlary boýun
ça dünýäniň ösen tehnologiýalary bilen
enjamlaşdyrylan ylmy-kliniki merkezler
hereket edýär. Hormatly Prezidentimiziň
ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi ylmy
taýdan öwrenilen, 12 jiltden ybarat bolan
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikle
ri» atly ylmy-ensiklopedik eseri bolsa ke
remli toprag ymyzyň müň bir derde der
man ösümlik dünýäsini öwrenmekde diňe

olaryň ýokumlylyg y barada maglumatlar
binýadyny döretmek boýunça işleri ge
çirmek, wirusly ýokançlaryň ýaýramak
häsiýetlerini barlaghana usullary bilen
kesgitlemegiň täze usullaryny öwrenmek
bellenilendir.
Döwletimizde saglyg y goraý yş çygryn
da ýüze çykýan jemg yýetçilik gatnaşyk
laryny düzgünleşdirmäge gönükdirilen
«Raýatlaryň saglyg ynyň goralmag y ha
kynda», «Raýatlaryň saglyg ynyň tem
mäki tüssesiniň täsirinden we temmäki
önümlerini ulanmag yň netijelerinden go
ralmag y hakynda», «Arakhorlukdan, ne
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şekeşlikden ýa-da psihoaktiw maddalara
baglylykdan ejir çekýän adamlary bejer
mek bilen bagly çäreler hakynda», «Şypa
hana işi hakynda», «Derman üpjünçiligi
hakynda», «Psihiatrik kömek bermek ha
kynda», «Adamyň immun ýetmezçilik
wirusy sebäpli döreýän keseliň (AIW-ýo
kanjynyň) ýaýramag yna garşy göreşmek
hakynda», «Alkogolyň zyýanly täsiriniň
öňüni almak hakynda», «Ene süýdi bilen
iýmitlendirmegi wag yz etmek hakynda»,
«Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda»
Türkmenistanyň Kanunlarynyň hereket
etmegi degişli ugurda alnyp barylýan işle
riň kämil hukuk binýadyny üpjün edýär.
Ýurdumyzda milli Liderimiziň baş
tutanlyg ynda başy başlanan halkymyzy,
tutuş dünýäniň halklaryny ýiti ýokanjyň
pandemiýasyndan goramaga gönükdi
rilen işler hem ähmiýetli başlang yçlaryň
dünýä jemg yýetçiliginde giň goldaw tap
mag y bilen, tutuş adamzadyň abadan gel
jege bolan ýagşy umydy jebisleşen güýje
öwrülip, Zeminde sag-salamatlyg yň hö
küm sürmegine ýol açýar.
Dünýä halklarynyň saglyg yny gora
mak babatda belent başlang yçlary öňe
sürýän Gahryman Arkadag ymyzyň jany
sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri ro
waç bolsun!
Nurjemal BAÝRAMOWA,
Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň
Baş müdirliginiň hukuk üpjünçiligi
bölüminiň müdiriniň wezipesini ýerine
ýetiriji, 2-nji derejeli ýurist.

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun örtüklerini ulanmak, köpçülikde 2 metr aralygy saklamak bilen diňe özümizi däl,
eýsem, daş-töweregimizdäkileri hem möwsümleýin keselleriň ýokuşmagyndan goraýandyr ys.
DÖWÜR, DURMUŞ WE ÝAŞLAR
Ata-babalarymyzyň baý durmuş tejribesinden göz
baş alýan ýörelgeler ruhy hem-de beden taýdan sag
dyn nesilleriň kemala gelmegini üpjün etmekde örän
ähmiýetlidir. Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýy
lyň 1-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde eden çy
kyşynda: «Hukuk tertibine garşy gelýän hereketlere
ýol bermezlik üçin, ilatyň, aýratyn-da, bilim edaralary
bilen bilelikde kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasyn
da alnyp barylýan işleri has-da güýçlendirmek zerur
dyr. Olara hukuklaryny hem-de ene-atanyň, döwletiň
we jemg yýetiň öňündäki borçlaryny yzygiderli dü
şündirip durmak wajypdyr» diýip belledi.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýur
dumyzda ýaşlaryň hemmetaraplaý yn we sazlaşykly
ösmegi ugrunda toplumlaý yn hem ylmy taýdan esas
landyrylan işler alnyp barylýar, beden we ruhy-ahlak
taýdan sagdyn nesilleri terbiýelemek üçin ýörite mak
satnamalar kabul edilýär.
Häzirki wagtda milli Liderimiziň parasatly baştu
tanlyg ynda amala aşyrylýan özgertmeleri kanun

edilmegi kadalaşdyrylýar. Kodeksiň 12-nji baby tutuş
lyg yna çagalaryň hukuklaryna bag yşlanýar.
Bulardan başga-da, 2021-nji ýylda rejelenen görnü
şinde kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň
Kanunynyň 31-nji maddasynda okaýanlary terbiýele
megiň esasy düzgünleri, ýagny ruhy-ahlak terbiýesi,
raýat-watançylyk terbiýesi, harby-watançylyk terbiýesi,
durmuş terbiýesi, medeni-taryhy terbiýe, sagdyn dur
muş ýörelgesiniň terbiýesi, şeýle hem 32-nji maddada
okaýanlaryň bilim edaralarynda terbiýelenmegi barada
kadalar giňişleýin beýan edilýär. Kanunda halkara öl
çeglerine laý yk gelýän on iki ýyllyk umumy orta bilime
geçmegiň maksatnamasyny göz öňünde tutýan bilim
edaralarynda ýüze çykýan gatnaşyklarda okuwçylaryň
we talyplaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän
kadalar öz beýanyny tapýar.
Şeýle hem «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda»
Türkmenistanyň Kanunynyň 4-nji maddasynda ýur
dumyzyň ýaş raýatlarynyň konstitusion hukuklaryny
we azatlyklaryny üpjün etmek, şahsyýetiň, jemg yýetiň
we döwletiň bähbitlerinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň

MILLI ÝÖRELGELERIMIZIŇ
DABARALANMAGY

çylyk taýdan
üpjün etmek mak
sady bilen Türkmenis
tanyň Konstitusiýasynyň
binýatlyk ýörelgeleri esasynda
kabul edilýän kanunçylyk namala
ry adamyň we raýatyň hukuklaryny we
azatlyklaryny berjaý etmäge, ýurdumyzda
raýat jemg yýetini berkitmäge gönükdirilendir.
Şeýle kanunlaryň biri hökmünde 2020-nji ýylyň aw
gustynda kabul edilen «Hukuk bozulmalarynyň öňü
ni almak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny belle
mek bolar. Bu Kanun hukuk bozulmalarynyň amala
aşyrylmag yna ýardam edýän sebäpleri we şertleri ýü
ze çykarmaga hem-de aradan aýyrmaga gönükdiri
lendir, şeýle hem ol jemg yýete garşy özüňi alyp barşyň
ýüze çykmag yna ýol bermezligi maksat edinýär.
Döwlet maksatnamalarynda ýurduň ösüşine ägirt
uly mümkinçilik berýän has amatly maýa goýum
larynyň ösüp gelýän ýaş nesiller üçin goýlan maýa
goýumlardyg y bellenilýär. Bu ugurdaky kanunçy
lyk namalaryna geçirilen ylmy seljerme Türkmenis
tanda çaganyň irki ýaşdan başlap, çaga şahsyýetiniň
beden we akyl taýdan ösüşiniň esasyny emele getir
mäge hem-de çagany milli we umumadamzat ruhy
gymmatlyklar esasynda terbiýelemegiň binýadyny
düzmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini görkezýär.
2014-nji ýylda kabul edilen «Çaganyň hukuklarynyň
döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanu
nynda raýatlara doglan pursatyndan başlap, kämillik
ýaşyna ýetýänçä döwlet goldaw yny kepillendirýän
döwrebap kadalar öz beýanyny tapýar. Kanunyň
9-njy maddasynda döwletiň we onuň degişli
edaralarynyň çaganyň sagdyn we howpsuz
gurşawda ýaşamag ynyň we ösmeginiň my
nasyp şertlerini üpjün edýän guramaçylykhukuk, durmuş-ykdysady we beýleki çäreleri
görýändikleri bellenilýär.
2015-nji ýylda kabul edilen «Raýatlaryň saglyg y
nyň goralmag y hakynda» Türkmenistanyň Kanu
nynda çagalaryň hukuklarynyň we bähbitleriniň go
rag yny, beden we ruhy taýdan ösüşini üpjün
edýän, milli we umumadamzat gymmatlyk
lary esasynda raýat aňynyň kemala gelmegi
boýunça döwrebap kadalar öz beýanyny
tapýar.
Türkmenistanyň
Maşgala
kodeksinde çagalaryň hu
kuklary we olaryň ileri
tutulmag ynyň üpjün

kuwwatyny ösdürmek we durmuşa geçirmek üçin hu
kuk, durmuş, ykdysady we guramaçylyk şertlerini we
kepilliklerini döretmek, hemmetaraplaý yn ösen şah
syýeti durmuş taýdan kemala getirmek, ýaş raýatlarda
watançylyk, türkmen halkynyň taryhy, medeni we ruhy
gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhuny döretmek
ýaly ynsanperwer maksatlaryň bardyg y bellenilýär.
2021-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanda ýaşlar
baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar
üçin Döwlet maksatnamasy ýaşlar baradaky döwlet
syýasatynyň esasy ýörelgelerini, maksatlaryny, wezi
pelerini, ileri tutulýan ugurlaryny hem-de ony amala
aşyrmag yň çärelerini beýan edýän ugur görkeziji res
minama bolup durýar.
Häzirki wagtda kämillik ýaşyna ýetmedikleriň ara
synda hukuk bozulmalarynyň hem-de olaryň gaýtalan
mag ynyň öňüni almakda ýaşlaryň hukuk medeniýeti
ni ýokarlandyrmak zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda,
ýaşlaryň arasyndaky hukuk bozulmalary seljermek,
kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasynda hukuk bo
zulmalaryna getirýän şertleri we sebäpleri öwrenmek,
hukuk bozujynyň şahsyýetini häsiýetlendirmek, hukuk
bozulmalary öňünden duýdurmak, olara garşy göreş
mek boýunça çäreleri işläp düzmek aýratyn ähmiýet
berilýän ugurdyr.
Şeýlelikde, ýurdumyzda ýaşlaryň hukuk medeni
ýetiniň ýokarlandyrylmag y ýaşlarda ruhy-ahlak gym
matlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala
getirmekde, hukuk bozulmalaryň öňüni almakda
hem-de olary watançylyk ruhunda terbiýele
mekde täsirli serişde bolup durýar.
Batyr ORAZOW,
Türkmenistanyň Döwlet,
hukuk we demokratiýa
institutynyň direktorynyň
orunbasary.

KÄMIL HÜNÄRIŇ EÝELERI

Türkmenistanyň
Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýç
leriniň
Belent
Serkerdebaşy
sy, goşun generaly Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Garaşsyz Di
ýar ymyzda ylym-bilime aýrat yn
üns bermegi bilen dürli ulgamlar
da işleýän işgärleriň hünär kämil
ligi döwrebap ösüşe eýe boldy. Hä
zirk i zaman ylmynda ýüze çykan
öňdebar y jy tejribäni ýurdumyz
da ornaşdyrýan hormatly Belent
Serkerdebaşymyz: «Güýçli döw
letde ylym esasy orny eýeleýär,
diýmek biz ylmyň täze gazanan
lar y bilen aýakdaş gitmelidiris»
diý ip nygtaýar. Hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň bu pa

rasatly sözlerinden ugur alyp,
Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullug ynyň ýanyndak y Okuw mer
kezinde hem ösen ylmy özleşdir
mek bilen hünär kämilligini ýokar
landyrmaga aýrat yn üns berilýär.
Bu bolsa milli hünärmenleri gysga
wagtda ýetişdirmäge uly ýardam
berýär.
Türkmenistanyň Gümrük ko
deksini we gümrük gullug ynyň ka
nunçylyk binýadyny özleşdirmek
hünär kämilliginiň esasy ölçegle
riniň biri bolup durýar. Türkme
nistanyň Döwlet gümrük gullug y
nyň ýanyndak y Okuw merkezinde
geljekk i gümrük işgärlerine ýur
dumyzyň milli ykdysadyýetini go
ramakda kanunçylyk binýatlar y
öwredilýär. Harby gullukçylar yň
harby taýýarlyg y we tilsimleri ele
almag y üçin bu ugurda ýörite sa
paklar, türgenleşikler geçirilýär.
Okuw merkezinde ussat halypa
lar gullug yň harby gullukçylar yna
kompý uterler we ýörite enjamlar
bilen üpjün edilen otaglarda sanly
ulgam boý unça-da sapaklar geç
ýärler. Sanly ulgamy öwrenmek ar
kaly ýaş harby gullukçylar gümrük
gullug ynyň daşar y ýurt döwletleri

bilen gatnaşyg yny özleşdirýärler.
Türkmenistanyň Goranmak mi
nistrliginiň Harby institut ynda
«Gümrük işi» hünäriniň ýola go
ýulmag y bolsa, bu ugurdak y işiň
öňe gitmegine täsir eder. Çünk i
gümrük işi ýörite hünär kämilligi
ni talap edýär.
Harby gullukçylara gümrük
gullug ynyň möhüm ugr y bolan
«Bir penjire» maksatnamasy giňiş
leý in öwredilýär. Çünk i sanly ul
gam arkaly işiň alnyp barlyşynyň
düýp özenini özleşdirmek, maglu
matlar tehnologiýasy bilen habarly
bolmak harby gullukçylar üçin der
waý ysdyr. Bütindünýä gümrük gu
ramasynyň agzasy bolan Türkme
nistan şu ýyl Gümrük amallar yny
ýönekeýleşdirmek barada k y halka
ra konwensiýa (Kioto konwensiýa
sy) goşuldy. Halkara hyzmatdaşlyk
babatda bellenen standartlara la
ýyklykda, maglumat tehnologiýala
ryndan netijeli peýdalanyp, daşar y
ýurt döwletleriniň gümrük edara
lar y bilen deslapk y maglumatlar y
alyşmak ýola goý ulýar. Türkmenis
tanyň Döwlet gümrük gullug yn
da ýaş harby gullukçylar bilen bu
ugurdan okuwlar yň geçilmegi ola

ryň öňdebar yjy dünýä tejribesini
öwrenmeklerini üpjün edýär. Şeý
lelikde, işgärleriň hünär derejesi
ni yzygiderli kämilleşdirmekde bu
gullug yň ýanyndak y Okuw merke
zi uly ähmiýete eýedir.
Okuw merkeziniň gümrük işle
riniň hukuk esaslar yna degişli ki
taphana we metbugat neşirleriniň
gor y döredilip, ol ýerde gümrük
gullug ynyň hukuk namalar y, okuw
gollanmalar y, okuw meý ilnamala
ryna degişli kitapçalar ýerleşdiril
di. Hormatly Belent Serkerdebaşy
myzyň ylmy-ensiklopedik, edebi
mazmunly kitaplar y ýaş harby gul
lukçylar yň, ýaş gümrükçileriň iň
bir söý üp okaýan kitaplar ydyr.
Olar her bir harby gullukçynyň
durmuş we beden taýdan taplan
mag yna, ýokar y hünär kämilligi
niň eýesi bolmag yna itergi berýär.
Munuň üçin biz hormatly Belent
Serkerdebaşymyza sagbolsun aýd
ýar ys.
Resul IŞANOW,
Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugynyň Aşgabat şäher
gümrükhanasynyň harby
gullukçysy, uly leýtenant.
HUKUK MASLAHAT Y

Häzirki döwürde halk ymyzyň hal-ýagdaý yny
has-da ýokarlandyrmak maksady bilen hususy
ýetçilige aýratyn üns berilýär. Raýat hukuklar y
nyň we borçlar ynyň ýüze çykmagynyň esasla
rynyň biri hem bazar ykdysady gatnaşyklar ynyň
hukuk esasy bolan şertnamadyr. Şertnamanyň is
lendik görnüşiniň düzülişi we onuň esasy şertleri
umumy kadalara esaslanýar. Bazar gatnaşyklar y
ösdügiçe Türkmenistanda şertnamalar yň täze
görnüşleri ýüze çykýar.

paýçynyň arasynda baglaşylan ylalaşyk diýlip
bellenilendir.
Ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlar paýly gurlu
şygyň obýektleridir. Paýly gurluşygyň obýekti
öý bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň
şertnamasy boýunça paýçy bolup diňe Türk
menistanyň raýaty çyk yş edip bilýär. Paýly gur
luşygyň obýekti aýratyn durýan durmuş-mede
ni, administratiw, durmuş, söwda we önümçilik
maksatly obýektleriň aýratyn bölegi, şeýle hem

PAÝLY GURLUŞYK IŞINIŇ
HUKUK ESASLARY
Watanymyzyň durnukly ykdysady ösüş ýolun
da telekeçilige we hususyýetçilige ýardam beril
megi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurla
rynyň biridir. Telekeçiligi ösdürmek, kiçi we orta
telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw bermek
döwletimiziň maddy esasyny emele getirýän we
ilatyň ýokar y hilli ýaşaýşyny üpjün edýän milli yk
dysadyýetimiziň esasy özenini düzmek bilen bir
hatarda, ykdysadyýetimiziň kadaly hereket et
meginiň kepili hökmünde çyk yş edýär.
Telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň
esasy ugurlar ynyň biri hem Türkmenistanyň
raýatlar ynyň esasy durmuş-ykdysady hukuk
lar ynyň biri bolan eýeçilige bolan hukuklar yny
goramakdyr. Ýaşaý yş jaýlar ynyň we gozgal
maýan emläge degişli başga obýektleriň paýly
gurluşygynyň hukuk taýdan düzgünleşdirilme
giniň öz aýratynlyklar y bar. 2012-nji ýylyň 31-nji
martynda kabul edilen (2012-nji ýylyň 1-nji okt
ýabr ynda güýje giren) «Ýaşaý yş jaýlar ynyň we
gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň
paýly gurluşygy hak ynda» Türkmenistanyň Ka
nuny ýaşaý yş jaýlar ynyň, gozgalmaýan emläge
degişli başga obýektleriň gurluşygy üçin guru
jylar tarapyndan paýçylar yň pul serişdeleriniň
çekilmegi bilen bagly gatnaşyklar y hem-de
paýçylar yň paýly gurluşygyň obýektine bolan
eýeçilik hukugynyň döremegini düzgünleşdir
ýän ýöriteleşdirilen kadalaşdyr yjy hukuk nama
bolup durýar. Ýurdumyzda alnyp bar ylýan gur
luşyk işleri bilen berk bagly bolan bu Kanun bi
ziň tejribämizde täzedir. Kanunyň 1-nji madda
synyň 4-nji bendine laý yklykda, paýly gurluşyga
gatnaşmagyň şertnamasy — paýly gurluşygyň
obýektiniň gurluşygy bilen baglanyşykly hukuk
gatnaşyklar yny düzgünleşdirýän, gurujynyň we

köp öýli ýaşaý yş jaý ynda duran
durmuş-medeni,
administratiw,
durmuş we söwda maksatly obýekt
ýa-da onuň aýratyn bölegi bolup
durýan paýly gurluşyga gatnaşma
gyň şertnamasy boýunça paýçylar bolup, diňe
ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işi bilen
meşgullanýan fiziki şahslar we Türkmenistanyň
kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýuridik
şahslar çyk yş edip bilýärler.
Gurujy tarapyndan paýça paýly gurluşygyň
obýektiniň berilmegi ol ýaşaý yş jaý ynyň we goz
galmaýan emläge degişli başga obýektiň ulanyl
maga berilmegine rugsat alnandan soň amala
aşyr ylýar.
Paýly gurluşyga gatnaşmagyň birk ysmy şert
namasyna laý yklykda, ýazmaça görnüşde bagla
şylan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy
paýly gurluşygy amala aşyrmak üçin esas bolup
durýar. Gurujynyň diňe paýly gurluşygy guramak
boýunça rugsat alandan hem-de gurluşyk üçin

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen
tertipde berlen ýer bölegine bolan hukugynyň
döwlet belligine alnandan soň ýaşaý yş jaýlar y
nyň gozgalmaýan emläge degişli başga obýekt
leriň gurluşygy üçin paýçylar yň pul serişdelerini
çekmäge, ýagny paýly gurluşyga gatnaşmagyň
şertnamalar yny baglaşmaga hukugy bardyr. Paý
çynyň paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik
hukugynyň resmileşdirilmegi üçin zerur bolan
resminamalar (gerekli resminamalar yň
sanaw yny gozgalmaýanemlakgul
lugy.gov.tm saýtyndan görüp
bilersiňiz) Türkmenistanyň
Adalat ministrliginiň ýanyn
dak y Gozgalmaýan emläge
bolan hukuklar yň we onuň
bilen bagly geleşikleriň
döwlet tarapyndan bellige
alynmagy baradak y gullu
gyň ýerli edaralar yna berlen
mahalynda, paýly gurluşy
gyň obýektine bolan eýe
çilik hukugy döwlet belli
gine alynýar we görkezilen
hukugy tassyklaýan degişli
eýeçilik hukugy hak ynda
şahadatnama berilýär.
Milli kanunçylyk ulgamy
nyň bagtyýarlyk döwrüniň
täze talaplar yna laý yk ge
tirilmegi ata-babalar ymyz
dan miras galan adalatlylyk,
deňlik we ynsanperwerlik kadalar yna
daýanýar.
Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamynyň döw
let syýasatynyň üns merkezinde bolmagy bu
pudagyň geljekde hem ynsan bähbidini, jemgy
ýetçilik jebisligini, döwlet asudalygyny üpjün et
mekde halk yň ahlak ýörelgeleri bilen sazlaşykda
boljakdygynyň aýdyň nyşanydyr.
Myrat KULYÝEW,
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň
ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan
hukuklaryň we onuň bilen bagly
geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige
alynmagy baradaky gullugyň Mary
welaýat müdirliginiň müdiriniň orunbasary,
uly döwlet bellige alyjysy,
1-nji derejeli ýurist.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek işlere ýol açýar

2021-nji ýylyň 10-njy sentýabry, anna.

GAR AŞSYZLYK BAGT Y
(Oda)
Sende ähli ösüşleriň gözbaşy,
Watan, bagtyň suprasynda paýyň bar.
Gözelligiň aýdymlara sözbaşy,
Eziz adyň giň äleme ýaýylýar.

Bir ýaşyň ýüz bolar eýleseň seýil,
Bizdedir ak bagtyň ýagýan şäheri.
Aşgabat — arzuwlaň gökde Gün deýin
Her säher ýaldyrap dogýan şäheri.

Garaşsyz sen! Bitarap sen! Erkin sen!
Mekanysyň akyldarlaň, danalaň.
Ykballara ýalkym düşýär görküňden,
Ak binalaň sogaby bar sanasaň.

Bärden gaýdýan ýaly ajaýyp diýmek,
Ýürek tolgunanda hut şeýle bolýar.
Onda iň beýik kär döretmek, söýmek,
Şahyrlara weliler deý garalýar.

Uýup bir Lidere, bakyp bir başa,
Arş deňine ýetdiň, haýrana ýetdiň.
Gujak açdyň dost-dogana, gardaşa,
Garaşsyzlyk bilen döwrana ýetdiň.

Asman üzre howalanýar binalar,
Behişdi görmäge, gel, taýyn diýseň.
Gözelligne baksaň, gözleriň ganar,
Gel, ömri ökünçsiz ýaşaýyn diýseň.

30 ýyl içinde taryh gatynda
Täze bir döwleti döretdi türkmen.
Oguzlaryň şöhraty bar hatynda,
Dünýäň ýüreginde ýer etdi türkmen.

Beýik Ýüpek ýoly geljege rowan,
Dost-dogan alkyşlar bagtyň oňanda.
Diýarym, aslyňa, nesliňe dowam!
Ýurt güllär halk, Watan bir jan bolanda.

Ýetmişden gowrak döwleti guran
Halkyň at-owazy dillerde dessan.
Baýdagy belentde pasyrdap duran
Ýurdy gallap otyr Zemin hem Asman.

Medeniýet nyşanydyr mertebäň,
Göterer buýsanjy Tug deý belende.
Milli miras il bagtyýar ýerde kän,
Dünýä ykrar eder döwlet gelende.

Galdaýar daşyny erenler-pirler,
Galdaýar başyny gökde Humaý guş.
«Gurýan döwlet gurpludyr» diýerler,
Bu ýerde joş urýar ajaýyp durmuş.

Ykrar bu gün milli halym, sungatym,
Başga ýerde duşulmaýar taýyna.
Türkmen gardaşyna deňese atyn,
Öýüni ynanýar alabaýyna.

Munda niýet-päller halallyga ýar,
Rysgal-berekete siňipdir hümmet.
Atalaň sözünde pähim-paýhas bar,
Eneleň ýüzünde mähir-muhabbet.

Ynanýar ol gaýratyna dogmuna,
Halatly ylmyna, dana aslyna.
Daýanýar ol gyzlaryna, ogluna,
Goşgy-gazal aýdýar döwrüň waspyna.

Özbaşdak bolmagyň nämedigine
Owalbaşda dogup-döräp düşündik.
Bagtly döwrüň şirin namadygyna
Şanly menzilleri ýöräp düşündik.

Güller açylmaýar ýazlar bolmasa,
Yşk heser etmese, saýramaýar tar.
Il-gün hormat goýar Alla goldasa,
Ömrüň uzyn bolar, döwrüň bagtyýar.

Baýaýar Diýarym, garbany — tylla,
Baýlygmyzda nazary ýok saýrylaň.
Döwlet adam üçin edýär tagalla,
Ähli işler diňe halkyň haýryna.

Ömrümiz bar ömürlerden zyýada,
Döwrümiz bar döwürlerden ajaýyp.
Ýurdum eýe bolýar şöhrata, ada,
Toýlar gelýär ykballara nur çaýyp.

Biminnet ýaşamak ganymyzda bar,
Bagt dälmi, öz derýaň, sakaň bolmagy?!
Iliň saýlan Ogly bolup howandar,
Öz ýurduň, öz eliň, ýakaň bolmagy.

Garaşsyzlyk toýy — toýlaryň başy,
Garaşsyzlyk toýy — toýy Zeminiň.
Garaşsyzlyk — arzuwlaryň naýbaşy,
Garaşsyzlyk — bagty gadymy iliň.

Bu gün öz ýurduna guwanýar halkym,
Görýäni toý, eşidýäni hoş habar.
Parahatlyk nury eçilýär ýalkym,
Tutan işi rowaç bolar, şow alar.

Garaşsyzlyk — wysal bolan arzuw ym,
Şu günüme, ertirime erk beren.
Ata Watan, ene toprak, bal suwuň
Ykbalyna ebedilik örklenen.

Çüwen ykbal hakda ýazmajak, ýeri,
Ozalky obalar özgerdi birçak.
Paýtagtym Aziýaň merjen şäheri,
Niçe eýýam, niçe asyrlap durjak.

Dogan gelýär, kalby mähir ummany,
Dost gelýär göwni giň, ýüzi nurana.
Göýä ýaşaýyşa goşulyp many,
Hoş sözlerden melhem akyp dur jana.
Külli oguz jemlenýär bir saçaga,
Öpülýär synyndan ýaşyl Baýdagyň.
Sazdan beýik näm bar göwnüň açara,
Zybanlarda Garaşsyzlyk aýdymy.
«Gazananyň toýa ýarasyn!» diýýär,
Türkmen bir-birege alkyş aýdanda.
Adamzady, gözel durmuşy söýýär,
Şonuň üçin toý tutmaga ýaýdanmaz.
Goşa tarym saýraýar toý şanyna,
Kepderiler bezeýär päk asmany.
Bat goşulýar dal bedewleň badyna,
Barha artyp barýar ýeňişleň sany.
Pälwanlar görkezýär zorun bilegiň,
Arslan-şir ýürekli, tüýs gözsüz batyr.
Köl bolarmyş köpüň eden dilegi,
Ýagşy niýet köňle soltandyr, şadyr.
Bagşy men diýenler dessan baglasa,
Toý namasyn ýazýar döwedi barlar.
Güýz şemala al öýmäni galgada,
Küşt depip, hiňňildik uçýar juwanlar.
...Duşanyň — bagt, bereketdir tapanyň,
Bilbile bäs edýär dilleň saýragy.
Gahryman Arkadag, eziz Watanym,
Gutly bolsun Garaşsyzlyk baýramy!
Gurbanjemal ANNAKOWA,
«Adalat».

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Biziň merdana halkymyz gadymy döwürlerden bäri nesilleriň sazlaş ykly ösüşine we terbiýesine aýratyn ähmiýet berip
gelipdir. Şoňa görä-de, geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetlerimiz bahasyna ýetip bolmajak akyl-paýhas mirasyny döredipdir.
Olaryň eserleri nesilleri terbiýelemegiň gymmatly çeşmeleri bolup durýar.
Şanly Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk
baýramçylyg ynyň bellenilýän aýynda,
ýagny 2021-nji ýy
lyň 1-nji sent
ýab
rynda Bilimler we talyp ýaşlar güni
hem-de 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň
başlanmag y mynasybetli Gahr yman

ratdyr. Şahyr kitabynyň girişini Gündo
gar edebi däbi esasynda başlaýar. Ol, ilk i
bilen, adamyň ýaradylyşy, onuň erk-yg
tyýar ynyň, ömrüniň diňe bir Taňra bag
lydyg yny gysgajyk beýan edýär. Munuň
yz ýany bilen bolsa, adamlar y dogruçyl,

Gazet 1997-nji ýylyň 4-nji iýulyndan
bäri neşir edilýär.

ak ýürekden hyzmat etmegi her bir per
zendiň öňünde mukaddes borç edip goý
ýar. Has tak yg y, Azady her çaga özüniň
perzentlik borjuny berjaý edip, ata-enä
ni razy etmek islese, onda şu wezipeleri
hökman ýerine ýetirmeli diýen talaby

Geçmişi, şu güni we geljegi
birleşdirýän nusgawy mekdep
Arkadag ymyz talyplar we okuwçylar
bilen ilk inji okuw sapag yny geçip, baý
many-mazmunly tar yhy çyk yş etdi.
Hormatly Prezidentimiziň şol çyk y
şy ýaşlar y terbiýelemekde, olar yň wa
tanperwer, ene-ata, mukaddes Watana
wepaly bolup ýetişmeklerinde nusgalyk
ýörelge boldy. Teleýaýlymda synlap, üns
bilen diňläp, türkmeniň Beý ik Lideriniň
durmuşyň ähli ugurlar ynda, şol sanda
ylmy subutnamalara esaslanýan, milli
ýörelgelerimize ýugrulan okuw sapag y
ny geçmekde hem nusgalyk göreldedigi
ne ýene bir gezek göz ýetirdik.
Gahr yman Arkadag ymyz okuw sa
pag ynyň dowamynda: «Ene-ata bilen
perzent gatnaşyklar y baradak y milli ga
raý yşlar Döwletmämmet Azadynyň dö
redijiliginiň özenine öwrülipdir. Onuň
«Wagzy-azat» eserindäk i perzendiň eneatanyň öňündäk i kyrk borjy hak yndak y
pik irleri, mähre hem-de söýgä ýugrulan
şyg yrlar y asyrlar geçse-de, ähmiýetini
ýitirmän gelýär» diý ip, belläp geçdi. Bu
sözler halk ymyzyň kalbynda buýsanç
duýgular yny döredip, biziň her birimi
ziň öz ýadymyzy dörjeläp, mekdep ýyl
lar ynda, soňra bolsa talyplyk ýyllar ynda
has çuňňur öwrenen «Wagzy-azat» ese
rimiziň içinden eriş-argaç bolup geçýän
pähimli sarg ytlar y täzeden ýatlamaga
itergi berdi.
Döwletmämmet Azadynyň 1753 —
1754-nji ýyllarda ýazan «Wagzy-azat» ki
tabynda alt y müňe golaý setir bolup, olar
mesnewi formasynda, aruz ölçeginde
ýazylypdyr. Bu kitap mynajat bilen baş
lanan girişden hem-de dört bapdan yba

süýji sözli, ýak ymly bolmaga çag yrýar.
Soňra betg ylyklar y, nebsine kowalaşýan
lar y dini ýörelgelere eýermäge, toba gel
mäge çag yrýar. Ol asyllylyk, adalatlylyk,
sap ýüreklilik barada pik ir ýöredende, li
rik i gahr ymany beýlek ilere görelde edip
goýýar.
Döwletmämmet Azadynyň «Wagzyazat» kitabynyň ikinji babynda jemg yýe
tiň ähli wek illeri tarapyndan amala aşy
rylmaly, adam ahlyg yny terbiýelemek,
birek-birege hormat goýmak, ene-atany,
dogan-gar yndaşy, il-güni sylamak, us
sadyň gadyr yny bilmek ýaly meselelere
aýrat yn üns berilýär. Şahyr ata-enä mäh
riban bolmag y, hormat goýmag y, olara

öňe sürýär. Azadynyň ata-ene, perzent
barada ýöredýän terbiýeçilik pik irleri
boý unça ýerine ýetirilmeli borçlar jemi
kyrk sany bolup, olary hem on-ondan
dört topara bölýär: onusy ten (hyzmat
etmek) bilen, onusy dil (söz) bilen, onu
sy köňül bilen, onusy mal (baýlyk) bilen
berjaý edilmeli borçlardyr. Şahyr ten, dil,
köňül, mal bilen amal edilmeli talapla
ry hem birin-birin sanap geçýär. Olar şu
aşakdak ylardyr:
1. Ten bilen (hyzmat etmek arkaly)
bitirilmeli borçlar: ata-enäniň hyz
matyny etmek, olara hormat goýmak,
diýenlerini etmek, gadagan eden za
dyny etmezlik, razy bolmasa bir ýere

DANALARDAN DÜRDÄNELER
Gadymy Gündogar alymy Al-Farabynyň «Ýaňra
bolandan, dymma bolanyň gow udyr» diýen pähimli
sözleri ynsanyň az gepli, häsiýetiniň agras bolmag y
ny ündeýär. Eýsem, köp geplemek, her bir zat barada
bilseň-bilmeseň ýaňramak, köp gülmek adamyň diňe
bir abraý yny gaç yrman, syr yny paş edýän, terbiýesini
pes görkezýän häsiýetlerdir.
Muhammet pygamber hem «Başyň salamatlyg y
diliňi saklamag y başarmakdadyr» diý ip, halka ün
dew edipdir. Eýsem, az gepli bolmak, lebzi halal, be
ren sözüňde tapylmak, gybat etmezlik halk ymyzyň

Pagta hasylyny ýangyn howpundan goralyň!
Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen daýhanlarymyz ak altynyň bol hasyly
ny ýetişdirdiler. Şu ýylyň pag ta ýygymyny oňat hilli, ýitgisiz geçirmäge mümkinçilik
berýän ähli zerur bolan ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň, öňüni alyş guramaçylyk
çäreleriniň geçirilmegi üçin aşakdakylary ýatlatmagy makul bildik.

Az iýgil, az ýatgyl,
sözüň az etgil
ganynda bar gylyklardyr. Diňe bir ýigitlerimize däl,
eýsem, gyzlar ymyza hem az gepliliginiň abraýdyg yny
kiçiliginden düşündiripdirler. Türkmen gyzlar y diňe
bir öz öý-ojaklar ynyň däl, eýsem, dogan-gar yndaşla
rynyň, ýaşaýan ýeriniň, tutuş Watanynyň ar-namysy
hasap edilipdir. Hut şonuň üçin hem nag yşly mil
li tahýalar ymyzy geýmek, ýaglyk daňmak, agrasdan
mylaý ym, göwni açykdan az gepli bolmak, köpçülik
ýerinde manyly geplemek, nurana ýylgyryş türkmen
gyzlar ymyza ene-mamalar ymyzdan miras galan hä
siýetlerdir.
«Az iýgil, az ýatg yl, sözüň az etgil//Ne bar many
syz söz uzamak bilen» diýen durmuş tejribesini şygra
geçirip, nesilme-nesil wag yz edip gelýän halk ymyz az
we manyly gepleri sözlemegi sarg yt edipdir. Sebäbi,
adamy daşyndan göreniňde daşk y keşbinden, tanyş
bolanyňdan soň bolsa onuň sözleýşinden, gep-gür
rüňinden onuň nähili adamdyg yny, aň derejesini we
durmuşdak y ornuny bilip bolýar.
Halk ymyz birsözli, beren sözünde tapylýan yn
sanlara uly sarpa goý updyr. Sebäbi pederlerimizden
gaýdyp, häzirk i nesillerimize geçen häsiýetleriň göz
başynda mertlik, birsözlülik we az, manyly sözlemek,
gaýratlylyk durýar.
Gadymy türkmen däp-dessurlar ynyň, edim-gy
lymlar ynyň dikeldilip, ýaş neslimiziň terbiýesine siň
dirilmegine badalga berýän Gahr yman Arkadag ymy
zyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun!

Indeksi - 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-107614. Sany 51769. Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna
gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär.
Gazetiň çap edilişiniň hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Telefony: 39-95-36. Bahasy 30 teňňe.

Baş redaktor Maksat NURYÝEW

gitmezlik, sapara gitse ugratmak, ça
gyrsa haýal etmän gelmek we möhü
mini tekepbirlik etmän bitirmek.
2. Dil (söz) bi
len amal edil
me
li borçlar: gepleşen wagtyňda sesiňi
ata-enäniň sesinden gaty çykarmaz
lyk, gödeksi, biedep sözleri aýtmaz
lyk, adyny tutup sözlemezlik, göw
nüne deger ýaly gaty-gaýrym zat
diýmezlik, ýüzüne garap sözlemezlik,
hoşamaýlyk, mylaýymlyk bilen ýüz
lenmek, «pylan zady et ýa-da etme»
diýen äheňde gürlemezlik, ýüzüne
garap tüýkürinmezlik, ýanynda pyň
kyrmazlyk, gülmezlik.
3. Köňül bilen berjaý edilmeli borç
lar: mährem bolmak, dost tutunmak,
şatlansa şatlanyp, gynansa gynan
mak, köp zat aýdýar diýip darykmaz
lyk, köp işledip ýadatsalar gahar
lanmazlyk, derdini deň paýlaşmak,
ynjytmazlyk, ata-ene her näçe gar
rap, sandan galan, ejizlän hem bolsa
olara uzak ýaş dilemek.
4. Mal (baýlyk) bilen ýerine ýetiril
meli borçlar: ata-enäni özüňden gowy
geýindirmek, iýdirip-içirmek, taýyn
nahary edep bilen öňüne alyp bermek,
arzuw-islegini gysylman bitirmek,
ýaşaýşyna gerek zatlaryň hemme
si bilen üpjün etmek, hemişe öňün
de saçagyňy açyk goýmak, ata-enäň
hormatyna olaryň garyndaşlaryna
kömek bermek, olary myhmançylyga
çagyrmak, hassa bolsa sagalmagyny
islemek, ýagşy arzuw-islegler etmek,
sadaka bermek.
Şu ýokardak y pik irler Azady tarapyn
dan ilk inji gezek ýazuw üsti bilen, ede
bi eser görnüşinde halka hödürlenipdir.
Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-azat»
eseri nusgaw y edebiýat ymyzyň gymmat
ly ýadygärligi bolup, onda öňe sürülýän
pik irler, hikmetler milli ýörelgelerimizi
dabaralandyr yp, halk ymyz üçin nusgalyk
mekdep bolup hyzmat edýär.
Akyldar şahsyýetlerimiziň ruhuny
tirsegine galdyr yp, pähimli pederlerimi
ziň eserlerini milli ýörelgelerimize ornaş
dyrýan Gahr yman Arkadag ymyzyň jany
sag, ömri uzak, tutýan belent maksatly
tutumlar y rowaç bolsun!
Gülälek MERETMYRADOWA,
«Adalat».
ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY

Bibigül ÝAGŞYMÄDOWA,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky
etrap prokurorynyň uly kömekçisi,
1-nji derejeli ýurist.
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Gahr yman Arkadag, eziz Watanym,
Gutly bolsun Garaşsyzlyk baýramy!

ADALAT

Oba hojalyk kärhanalar ynyň ýolbaşçylar y hasyl ýy
gymyna gatnaşjak tehnikalar yň ýang yn howpsuzlyg y
na, ýang yna garşy göreş çärelerine taýýarlyg yna ýörite
jogapkär adamlar y belläp, gözükdiriş işleriniň geçiril
megini guramaly. Gözükdiriş çärelerine gatnaşmadyk
adamlar pagta ýyg ymyna goýberilmeli däldir. Pagta
ýyg ymyna gatnaşýan tehnikalar hökmany ýagdaýda
keçe, pil, çarşak, ot söndüriji serişdeleri bilen doly üp
jün edilmeli.
Pagta ýyg ymyna gatnaşýan tehnikalarda näsazlyk
ýüze çykanda, olarda bejeriş-abatlaý yş işlerini geçir
mek üçin hasylly meýdandan azyndan 30 metr daşlyga
çykarmaly. Tehnikalara ýag-ýang yç guýmak üçin ola
ry hasylly meýdandan azyndan 100 metr daşlyga, tak yr
ýere çykarmaly. Pagta açyk meýdançalarda buntlarda
saklanyp, buntlar yň sany toparda 6-dan, bunt topar
lar ynyň ýang yna garşy araçäkleri 30 metr, olar yň be
ýikligi 8 metrden köp bolmaly däl. Pagta buntlar yna 10
metrden az bolan araçäkde mehanizasiýa serişdelerini
ornaşdyrmak, pagta harmanlar ynyň çäginde awtoulag
serişdelerine çalg y ýag-ýang yç guýmak, pagta ýükleýji
ni näsaz ýagdaýda ulanmak, uçgun söndüriji serişdeleri
bolmadyk awtoulaglar y harmanlar yň çägine goýber
mek talabalaý yk däldir.
Pagta hasyly daşalanda awtoulaglar yň, traktorla
ryň üstüne ýüklenen pagtany syk dokalan mata bilen
örtmezden daşamak, awtoulaglar y, traktorlar y uçgun
söndürijisiz ulanmak, 3 sany tirkegden köp daşamak
gadagan edilýär. Ýang yna garşy suw çeşmeler, ýang yn

söndüriji awtoulaglar, motorly suw berijiler, elektrik
akymly suw berijiler, ýang yn-tehnik i serişdeler — bu
lar yň hemmesi degişli gönükdirilen maksatlar üçin
ulanylmalydyr.
Harmanlar yň, kärhanalar yň çägindäk i ýang yn ger
mewleri ilk inji ýang yn söndüriji serişdeler bilen doly
üpjün edilip, olar yň ulanyş tertibi boý unça ähli işçi-gul
lukçylar bilen okuw-gözükdiriş çäresi geçirilip, ýörite
kitapda bellik edilmelidir. Harmanlarda, kärhanalarda
niýetlenen möçberden art yk pagta saklamak talabala
ýyk däldir. Pagta kabul ediş möwsümi başlanmazdan
öň, harmanlarda, kärhanalarda bar bolan ähli ýang yn
söndüriji tehnikalar ynda, serişdelerinde, gurallar ynda
tehnik i hyzmatlar y geçirip, işjeň-taýýar ýagdaýa ge
tirmeli. Pagta kabul ediji kärhanalar yň elektrik akym
geçirijileriniň daşk y örtükleri, elektrik arkaly işleýän
enjamlar y, olar yň iş kadalar y hemişe gözegçilikde sak
lanmaly. Elektrik enjamlar yna düşen pagta übtükleri
öz wagt ynda arassalanmaly. Pagta taýýarlaý yş nokat
lar yň, harmanlar yň, ammarlar yň, pagta arassalaýjy
kärhanalar yň çäklerinde, üsti pagta ýükli awtotrans
port serişdeleriň töwereginde açyk otdan peýdalanmak,
ýang yn howply işleri geçirmek talabalaý yk däldir. Pag
ta hasylyny ýygnaýan, daşaýan ähli tehnikalar y tehnik i
taýdan gurat saklap, öz wagt ynda tehnik i hyzmatlar y
geçirmeli.
Möwsüm başlamazdan öň, pagta hasylyny ýygna
ýan, daşaýan ähli awtotransport serişdeleriniň, teh
nikalar yň taýýarlyg y boý unça döwlet ýang yn gözeg
çiliginiň wek ili bilen bilelikde, ýörite döredilen topar
agzalar y tarapyndan barlanyp, işçi topar agzalar yň
gatnaşmag ynda her bir tehnika boý unça aýrat ynlykda
ýörite delilnama düzülip, işe goýberilmegine ygt yýar
nama berilmeli.
Pagtanyň ýekeje übtügini-de zaýalaman ýygnalyň,
onuň hasylyny ýang yn howpundan gorap saklalyň!
Garýagdy HOJAMUHAMMEDOW,
Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň ýangyn
howpsuzlygy bölüminiň 3-nji ýangyn howpsuzlyk
otrýadynyň müdiri, içerki gullugyň maýory.

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.

