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GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN KUWWATLY ÖSÜŞLERE

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanly
gynda agzybirligiň, asudalygyň we bagtyýarlygyň goýnunda erkana ýaşaýan halkymyzyň toýlary
toýlara, baýramlary baýramlara, ýeňişleri ýeňişlere ulaşýar. Täze ösüşlere beslenýän ýurdumyz
da bellenilip geçilýän her bir baýramy agzybirlikde, mynasyp zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy
asylly däbe öwren halkymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyn
da mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuna uly ruhubelentlik bilen barýar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda «Döw
let adam üçindir!» diýlen ynsanperwer şygar astynda durmuşa geçirilýän işler
ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da kämilleşdirmäge, döwletiň ykdysady
taýdan has-da kuwwatlanmagyna, kämil raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine
döwrebap şertleri döredýär. Milli durmuş ýörelgelerine sarpaly, şu gününe gu
wanýan we geljegine ynamly halkymyz bu günki günde agzybirlikde çekýän zäh
metiniň hözirini görüp ýaşaýar. Ýetilen sepgitlere, geljege nazar salmak bilen
amala aşyrylmaly wezipeleriň anyk kesgitlenmegi we olaryň durmuşa geçiril
megi üçin öz wagtynda zerur şertleriň döredilmegi her bir adamyň ruhubelent
lik bilen zähmet çekmegine, netijede bolsa maksadalaýyk netijeleri gazanmaga
mümkinçilik berýär.
2021-nji ýyl Türkmenistan Watanymyz
üçin aýratyn ähmiýetli ýyllaryň biridir.
Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli
başlang yjy bilen BMG tarapyndan 2021-nji
ýyl «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
ýyly» diýlip yglan edildi. Mähriban Diýary
myzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymyz Aş
gabadyň 140 ýyllyg y uly dabaralar bilen bel we kämilleşdirilýär. Şu işleriň çäklerinde,
lenip geçildi. Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ynsanperwer içeri we daşary
daşynda agzybirlikde jebisleşen halkymyz syýasatyny dünýä jemg yýetçiligine wag yz
Garaşsyzlyg ymyzyň şanly 30 ýyllyg yny uly etmekde parlament meýdançalary ýerlikli
zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar.
peýdalanylýar.
Şu ýylda ýurdumyzda durmuşa geçirilen
Türkmenistanyň Mejlisi Parlamentara
jemg yýetçilik-syýasy wakalaryň biri hem Bileleşiginiň (IPU) we Ýewropada Howp
«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtget suzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň
meler we goşmaçalar girizmek hakynda» Parlament Assambleýasynyň (OBSE) agza
Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň sydyr. Ýurdumyzyň parlament wekilleri bu
kabul edilmegi bilen milli parlamentimiziň guramalaryň geçirýän çärelerine yzygider
täze gurluş düzümine — iki palataly parla li gatnaşyp, olarda çykyşlar edip durýarlar.
ment gurluşyna geçilmegidir. Türkmenis Bu bolsa ýurdumyzyň parahatsöýüjilikli
tanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ynsanperwer syýasaty, oňyn başlang yçlary,
hem-de Mejlisiň bilelikde sazlaşykly işleri durmuşa geçirýän umumadamzat bähbitli
kabul edilýän kanunlaryň has-da kämil tutumly işleri bilen halkara jemg yýetçiligi
bolmag yna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. ni tanyşdyrmaga mümkinçilik berýär.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisin
Döwletara gatnaşyklary parlament dip
de hereket edýän komitetler degişli ugur lomatiýasynyň üsti bilen goldamak mak
larda milli kanunçylyg y kämilleşdirmek sadynda dostlukly döwletleriň parlament
boýunça işleri ministrlikleriň we pudakla leri bilen ýakyn gatnaşyklar yzygiderli
ýyn dolandyryş edaralaryň tejribeli hünär berkidilýär. Mejlisde dünýä ýurtlarynyň
menleri bilen bilelikde işleşmek arkaly alyp parlamentleriniň 44-si bilen parlamentara
barýarlar.
dostluk toparlary hereket edýär. Bu dost
Milli kanunçylyk kämilleşdirilende ýur luk toparlarynyň arasynda ikitaraplaý yn
dumyzda durmuşa geçirilmegi göz öňünde duşuşyklar, maslahatlar geçirilip, kanun
tutulýan döwrebap özgertmelerden hem- çylyg y kämilleşdirmek işinde özara tejribe
de halkara hukug ynyň umumy ykrar edi alşylýar, oňyn başlang yçlar we gazanylan
len kadalaryndan we ýörelgelerinden ugur netijeler bilen tanşylýar. Netijede, ýurtla
alynýar.
rymyzyň arasynda ýola goýlan dostlukly
Hormatly Prezidentimiziň döredip ber syýasy-diplomatik gatnaşyklar, ikitarapla
ýän häzirki zaman şertlerinden ýerlikli ýyn bähbitli hyzmatdaşlyklar parlamentara
peýdalanylyp, kanunçykaryjylyk işleri bilen aragatnaşyklarynyň üsti bilen hem has-da
birlikde, Mejlisiň halkara we parlamenta berkidilýär.
ra aragatnaşyklary üstünlikli berkidilýär
Hormatly Prezidentimiziň döredip ber

Hormatly Prezidentimiziň: «Garaşsyzlyk atababalar ymyzyň beý ik tar yhy mirasynyň, medeni
ýetiniň, däpleriniň, dünýägaraýşynyň hem-de dur
muş ýörelgeleriniň, millilige, ynsanperwerlige we
ýagşylyga ýugrulan milli baýramlar ymyzyň göz
başynyň tereňligidir, müdimiligidir» diý ip belleýşi
ýaly, Garaşsyzlyk baýramy — baýramlar yň seresi,
toýlar yň naýbaşysy hasaplanýar. Bu baýram —
türkmen halk ynyň ruhuny, jebisligini, erk inligini,
täze ösüşleri gazanmakda ýetilen sepgitlerini özün
de jemleýän, şeýle hem bagtly geljege şugla saçýan
döwletimiziň baş baýramy. Ol biziň merdana atababalar ymyzyň umyt-arzuwlar ynyň we islegleri
niň hasyl bolmag ydyr.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwlet
lilik ýörelgesi» atly ajaý yp kitabynda halk ymyzyň
azat, erk in, bagt yýar ýaşaýşy üçin berk esas bolan
agzybirlik, halallyk, parahatçylyk söý üjilik, dostdoganlyk, ynsanperwerlik ýaly asylly ýol-ýörelgele
ri çuňdan açylyp görkezilýär. Milli Liderimiziň bu
ajaý yp eserdäk i: «Üçünji müňý yllyg yň tar yhynyň
sahypalar ynda parahatçylyg yň mekany — Garaş
syz Watanymyzyň kuwwatly ösüşleri barasynda
ky ýazg ylar ähmiýetli orny eýelär. Türkmenistan
owal-ahyr bagt yýarlyg yň mekany!» diýen sözleri
bolsa beý ik baýramyna barýan halk ymyzyň ýürek
buýsanjyny joşdurýar.
Hormatly Prezidentimiziň 15-nji sentýabrda
ýurdumyzyň adalat ministri bilen geçiren iş masla
hat ynda garalan meseleler hem ykbalynyň baş baý
ramyna uly zähmet üstünliklerine beslenip barýan
halk ymyzyň asuda, abadan durmuşynyň üpjün
edilmegine gönükdirilendir. Çünk i milli kanunçy
lyg ymyzy ösdürmek, giň gerimli özgertmeleriň hu
kuk esaslar yny döretmek häzirk i döw ürde amala
aşyr ylýan döwlet strategiýasynyň esasy wezipele
ridir. Şunda hereket edýän kanunlar yň yzygiderli
kämilleşdirilmegine hem-de bazar ykdysadyýeti
şertlerinde pudaklar yň iş netijeliligini ýokarlan
dyrmaga, dünýä hojalyk gatnaşyklar y ulgamyna
işjeň goşulmag yna, sanly ulgamyň ornaşdyr ylma
gyna, maýa goý um işjeňligini höweslendirmäge,
gyzyklanma bildirýän taraplar, abraýly halkara
düzümler bilen netijeli gatnaşyklar y pugtalandyr
maga gönükdirilen täze kanunçylyk namalar ynyň
kabul edilmegine aýrat yn üns berilmeginiň mö
hümdigi ösýän döwrüň talabydyr.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz saglyg y go
raý yş babatda, şunuň bilen baglylykda, bütindün

ýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, şu
ýylyň başyndan bäri halkara guramalaryň
we dünýä döwletleriniň parlament ýolbaş
çylary hem-de wekilleri bilen, daşary ýurt
laryň Türkmenistandaky Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly Ilçileri bilen, şeýle hem
parlamentara dostluk toparlarynyň arasyn
da duşuşyklar geçirildi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi
tarapyndan 2021-nji ýylyň 28-nji aprelinde
15 ýurduň parlamentlerinden 17 sany par
lament ýolbaşçylarynyň gatnaşmag ynda

ýä pandemiýasy ýaly ählumumy howplara garşy
göreşmek babatda kanunçylyg y kämilleşdirmek
boý unça alnyp bar ylýan işleriň mundan beýläk-de
dowam etdirilmelidigini aýrat yn nygtady. Ähli ta
gallalar döwletimiziň hem-de jemg yýetimiziň, her
şahsyýetiň sazlaşykly ösüşini we bähbitlerini üpjün
edýän kanunlar y işläp taýýarlamaga ýardam etme
lidir. Ine, bu hak ykat bolsa durmuşymyzda hemişe
dabaralanýar.
15-nji sentýabrda paýtagt ymyzyň A.Nyýazow
şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasaw y köçesiniň demir
gazyk-günbatar tarapynda ýerleşýän döwrebap se
ýilgähiň hem-de şol köçelerde gurlan ýerast y geçel
geleriň taslamalar ynyň durmuşa geçirilmegi hem,
mahlasy, oňaýly şäher gurşaw ynyň döredilmegi
ilat yň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada
ky aladalardan nyşandyr. Galyberse-de, ata Wata
nymyzyň mukaddes Garaşsyzlyg ynyň şöhratly 30
ýyllyk senesi mynasybetli halk ymyza ajaý yp toý
sowgadydyr.
Ýeri gelende aýdyp geçsek, täze, döwrebap se
ýilgähiň eýeleýän meýdany 10 gektara golaý bolup,
onuň merkezi böleginde Oguz hanyň ýyldyzy şek i
linde ýerleşdirilen suw çüwdürimler toplumy bina
edilipdir. Bu ýerde suw çüwdürimlerinden başgada, suw howdanlar y, bassyrmalar, dynç alar ýaly
ýerler gurnalypdyr, yşyklandyr yş sütünleri dik ilip
dir. Uzynlyg y 320 metre we ini 310 metre deň bo
lan döwrebap seý ilgähde ekilen baglar, dürli güller
hem-de döredilen gök otly ýerler suw çüwdürimleri
bilen umumy sazlaşyg y emele getirip, bu ýeriň ho
wasynyň tämiz bolmag yny üpjün edýär. Munuň
özi, tebig y gözelligiň ajaý yp öwüşginleri bilen ut
gaşyp, seý ilgäh zolag ynyň görküne görk goşýar.
Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli belleýşi ýaly,
paýtagt ymyzda we tutuş ýurdumyzda täze seý ilgäh
toplumlar yny hem-de ýaşyl zolaklar y döretmek bo
ýunça görülýän çäreler adamlar yň saglyg yna oňyn
täsir edýän amatly ekologik gurşaw y döretmäge gö
nükdirilendir. Baş şäherimiziň töweregini gurşap
alýan tokaý zolaklar y, täze gurlup, ulanmaga be
rilýän seý ilgähler, ak mermere beslenen binalar yň
töwereginde, ýollar yň, ýanýodalar yň eteginde dürli
baglara we al-elwan güllere beslenen zolaklar aras
sa howa gurşaw yny emele getirmek bilen birlikde,
ol adamlara ruhy lezzet hem eçilýär.
Aşgabadyň Halkara howa menziline tarap uza
lyp gidýän täze seý ilgäh zolag ynda onuň bezeg aý
rat ynlyklar yna, paýtagt ymyzyň ýaşaýjylar ynyň we

ra sanly wideoaragatnaşyk arkaly gatna
şylýar. Has takyg y, Parlamentara Bileleşi
giniň (IPU), Ýewropa Bileleşiginiň (EU)
guramag ynda geçirilen okuw maslahatlara,
Merkezi Aziýa boýunça Zenan ýolbaşçyla
ryň Dialog ynyň maslahatyna, Ýewropada
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy
nyň Parlament Assambleýasynyň mejlisine,
ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkezi
bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň bile
likde guran halkara maslahatyna, Garaş
syz Döwletleriň Arkalaşyg yna agza döw

myhmanlar ynyň dynç almag y üçin zerur şertleriň
döredilmegine, şäherlileriň boş wagtlar yny göwne
jaý geçirmekleri üçin seý ilgähiň iň gelim-gidimli
ýerleriň birine öwrülmegi ugrundak y işlere milli
Liderimiziň talap edişi ýaly çemeleşilipdir. Şunuň
esasynda döwrebap bezeg serişdeleri we tehnologi
ýalar y ulanylyp, olar milli binagärlik aýrat ynlykla
ry bilen sazlaşykly utgaşdyr ylypdyr.
A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasaw y
köçesinde gurlan ýerast y geçelgeleriň bolsa ýer
böleginiň umumy meýdany 6 müň 270 inedördül
metre barabardyr. Jemi 4 sany ýerast y geçelgede
dükanlar yň ençemesi ýerleşdirilipdir. Şeýle hem
duralgalar gurlupdyr. Ýol-ulag ulgamyna degişli
bu desgalar pyýadalar yň howpsuzlyg yny üpjün et
mekde möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa hormatly
Prezidentimiziň baştutanlyg ynda ýurdumyzda
adamlar yň ýaşaý yş-durmuşynyň abadançylyg yny,
rahatlyg yny gazanmag yň ileri tutulýan ugrudyg y
na şaýatlyk edýär.
Islendik ýurduň ösüşi, onuň ykdysady kuwwat y
paýtagt şäheriň keşbinde öz beýanyny tapýar. Aş
gabadyň köşkler toplumyny, başy asmana direýän
beý ik-beý ik ymaratlar yny, göni we giň köçelerini,
köpsanly seý ilgählerini, owadan suw çüwdürim
lerini, ýerast y we ýerüsti geçelgelerini, döwrebap
köprülerini, ýaşyl zolaklar yny göreniňde, döwleti
miziň nähili ýokar y derejede ösendigine, halk ymy
zyň bagt yýar ýaşaý yş-durmuşyna göz ýetirýärsiň.
Bu zatlar yň hemmesi hormatly Prezidentimiziň
«Döwlet adam üçindir!» şygar ynyň üstünlikli dur
muşa geçirilýändigini aýdyň görkezýär.
Garaşsyzlyk — halk ymyzyň göterilen ykba
ly, döwlet hökmündäk i belent ykrarnamasy, Ýer
ýüzünde deňli-derejeli, mertebeli ýaşamag ynyň
kepilnamasy. Halk ymyzyň bagt yýar durmu
şy üçin beý ik işleri durmuşa geçirýän hormatly
Prezidentimiziň saýasynda eziz Watanymyzyň be
dew batly gadamlar yna guwanmak ýak ymlydyr. Ol
gadamlar bilen aýakdaş gitmek, döwrüň sesine ses
goşmak bolsa uly bagtdyr. Garaşsyzlyk baýramy
ňyz gutly bolsun, eziz ildeşler!
Bu ajaý yplyk lar yň sa k as ynd a hormatly
Prezidentimiziň yhlas y bar. Goý, Gahr y man
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun!
Goý, merjen paýtagt ymyz Aşgabadyň keşbinde
bagt yýarlyk nur y hemişelik şugla saçyp dursun!
«Adalat».

Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde
milli we halkara tejribelerini öwrenmek,
ilatyň durmuş goraglylyg yny ýokarlan
dyrmak, saglyg y goraý yş ulga
mynyň işini kämilleşdirmek,
gender deňligini we ekologiýa
howpsuzlyg yny üpjün et
mekde öňde durýan wezi
peler hem-de bu ugurlarda
milli kanunçylyg y kämilleş
dirmek bilen bagly boldy.
Şu işleriň çäklerinde Mejlisiň

Parlamentara aragatnaşyklarda Bitaraplygyň ähmiýeti
«Parlamentarileriň halkara parahatçylyg y
we ynanyşmag y berkitmekdäki orny» at
ly parlament ýolbaşçylarynyň arasyndaky
sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşykmaslahat guraldy. Bu halkara derejesinde
guralan çärede çykyş eden dünýä döwlet
leriniň parlament ýolbaşçylary Türkme
nistanyň başlang yjy bilen BMG tarapyn
dan 2021-nji ýyl «Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmeginiň
ähmiýetini, hemişelik Bitaraplyk hukuk de
rejesine eýe bolan Türkmenistanyň sebitde
we dünýäde parahatçylyg y we howpsuzlyg y
hem-de durnukly ykdysady ösüşi üpjün et
mekde durmuşa geçirýän işlerini aýratyn
belläp geçdiler.
Şu ýylyň möhüm wakalarynyň biri-de,
hormatly Prezidentimiziň başlang yjy bilen
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary
nyň konsultatiw duşuşyg ynyň çäginde,
2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awa
za» milli syýahatçylyk zolag ynda geçirilen
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň
dialog ydyr. Bu halkara çäräniň dowamyn
da sebitde gender deňligini ösdürmekde
gazanylan netijeler babatda tejribe alyşma
ga we geljekde bu ugurda hyzmatdaşlyg y
berkitmekde bar bolan şertlerden peýda
lanmag yň ýollary barada pikir alyşmaga
mümkinçilik boldy.
Hormatly Prezidentimiziň goldaw ber
megi bilen kanunçykaryjylyk işini kämil
leşdirmäge we döwlet maksatnamalarynyň
guramaçylykly ýerine ýetirilmegini üpjün
etmäge gönükdirilen okuw, iş maslahatla

letleriň Parlamentara Assambleýasynyň
52-nji plenar mejlisine we onuň çäklerindä
ki halkara konferensiýa, Parlamentara Bi
leleşiginiň (IPU) Assambleýasynyň 142-nji
maslahatyna we onuň Dolandyryjylar ge
ňeşiniň maslahatyna, Russiýa Federasiýa
synda geçen 9-njy Newa halkara ekologiýa
kongresine, Pakistan Yslam Respublikasy
nyň Yslamabat şäherinde geçen Ykdysady
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament
Assambleýasynyň 2-nji konferensiýasyna,
Özbegistan Respublikasynyň Oliý Mažlisi
hem-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasy ta
rapyndan garyşyk formatda gurnalan hal
kara foruma Mejlisiň wekiliýeti gatnaşdy.
Şeýle hem BMG-niň Çagalar gaznasy, Ilat
gaznasy, Ösüş maksatnamasy, Azyk we oba
hojalyg y boýunça guramasy, Halkara Zäh
met Guramasy, Neşe we jenaýatçylyk bara
daky müdirligi, Merkezi Aziýanyň sebitle
ýin ekologiýa merkezi, Halkara Migrasiýa
Guramasy, Bütindünýä Saglyg y Goraý yş
Guramasy, Germaniýanyň halkara hyz
matdaşlyk boýunça jemg yýeti, ABŞ-nyň
Halkara ösüş boýunça agentligi ýaly abraý
ly halkara guramalaryň wekilhanalary bi
len degişli ministrlikleriň bilelikde guraýan
okuw maslahatlaryna hem-de Türkmenis
tanyň dürli ugurlar boýunça pudagara to
parlarynyň mejlislerine, Durnukly ösüş bo
ýunça milli hasabaty taýýarlamak işlerine
bagyşlanyp geçirilýän iş maslahatlaryna
Mejlisiň wekilleri yzygiderli gatnaşýarlar.
Bu okuw, iş maslahatlary Milli maksatna
malary guramaçylykly durmuşa geçirmek,

deputatlary Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýanyndaky Döwlet gullug y akademiýasyn
da okaýan diňleýjiler üçin rejä laý yklykda,
ýurdumyzyň milli kanunçylyg yny we şert
nama-hukuk binýadyny kämilleşdirmek
hem-de abraýly halkara guramalar we dün
ýä döwletleriniň parlamentleri bilen dost
lukly gatnaşyklarymyz babatda tejribelikokuw sapaklaryny geçýärler.
Kanunlarda bar bolan salg ylanmalar
esasynda taýýarlanmaly kadalaşdyryjy na
malaryň öz wagtynda taýýarlanmag y üçin
degişli ministrlikler bilen hem yzygiderli
işler alnyp barylýar.
Ýeri gelende belläp geçsek, deputatlary
myz Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýylynyň içinde
hormatly Prezidentimiziň baştutanlyg ynda
durmuşa geçilýän il-ýurt bähbitli işleri we
gazanylan netijeleriň ähmiýeti hakynda,
halkara we döwlet derejesinde geçirilýän
syýasy çäreler, maksatnamalaý yn işler, mil
li kanunçylyg y kämilleşdirmekde we par
lamentara hyzmatdaşlyg yny berkitmekde
alnyp barylýan işler barada tele-radioýaý
lymlarda we gazet-žurnallarda yzygiderli
çykyşlar edýärler. Mejlisiň deputatlary ilat
arasynda geçirilýän wag yz-nesihat ýygnak
larynda täze kabul edilen kanunlar, ýurdu
myzda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli
maksatnamalaý yn işleriň ähmiýeti bara
da hem-de sagdyn durmuş ýörelgesi, milli
edep kadalary, maşgala mukaddesligi, nesil
terbiýesi hakynda çykyş edýärler. Şeýle hem
deputatlarymyz etrap, welaýat häkimlikle
rinde ýüz tutma bilen gelen raýatlary kabul

etmäge gatnaşyp, olaryň meseleleriniň ýe
rinde çözülmegi üçin degişli edara-kärha
nalaryň wekilleri bilen bilelikde, öz ygty
ýarlyklarynyň çäginde, degişli
işleri alyp barýarlar.
Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň Mejlisinde hormatly
Prezidentimiziň döredip
beren
mümkinçilikleri
esasynda alnyp barlan işler,
ýagny duşuşyklar, okuw, iş mas
lahatlar ýurdumyzda durmuşa
geçirilmegi meýilleşdirilen iş
leri guramaçylykly durmuşa geçirmegi
ara alyp maslahatlaşmaga, bilelikdäki he
reketleri sazlaşykly ugrukdyrmaga, alnyp
barylýan işleri milli we halkara derejesinde
wag yz etmäge ýardam edýär. Şeýle hem bu
meýilnamalaý yn işler milli kanunçylyg yň
kämilleşdirilmegine, ýurdumyzyň halka
ra gatnaşyklarynyň şertnamalaý yn-hukuk
binýadynyň berkidilmegine, daşary ýurt
laryň parlamentleri, abraýly halkara gura
malary bilen ikitaraplaý yn hyzmatdaşlyg yň
netijeli dowam etdirilmegine mümkinçilik
berýär.
Şu ý yl y ň b aş y nd a horm at l y
Prezidentimiziň Mejlisiň deputatlary bilen
geçiren duşuşyg ynda öňde goýan wezipe
lerini ýerine ýetirmek bilen bagly alnyp
bar ylýan işler geljekde durmuşa geçiril
megi meý illeşdirilýän işlere berk binýat
bolup durýar. Ýurdumyzyň gülläp ösmegi,
halk ymyzyň bolelin durmuşda ýaşama
gy üçin alnyp bar ylýan işlere döredijilikli
zähmetimiz bilen goşant goşmaga döw
rebap mümk inçilikleri döredip berýän
Gahryman Arkadag ymyza müň keren
sagbolsun aýdýar ys.
Il-halk ymyz, mähriban Watanymyz
üçin tutumly işleri üstünlikli durmuşa ge
çirýän hormatly Prezidentimizi, agzybir
hem zähmetsöýer halk ymyzy ýurdumyz
da uly ruhubelentlik bilen bellenilýän mu
kaddes Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyllyk baý
ramçylyg y bilen tüýs ýürekden gutlaýar ys!
Milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, be
lent başy aman bolsun, döwrebap işleri el
mydama üstünliklere beslensin!
Merdan TUWAKOW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Halkara we parlamentara
aragatnaşyklar baradaky
komitetiniň başlygy.
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GARAŞSYZLYGYŇ RÖWŞEN MENZILLERI
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna

Remezan GULLYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň
harby gullukçysy, maýor:
— Golaýda mukaddes Garaşsyzlyg ymyzyň şan
ly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli Daşoguz welaýat
gümrükhanasynyň mejlisler jaý ynda welaýat yň har
by we hukuk goraýjy edaralar ynyň harby gullukç y
lar ynyň we işgärleriniň gatnaşmag ynda Garaşsyzlyk
ýyllar ynda ýetilen belent sepgitlere we ýurdumyzda
sanly ulgama geçmekde alnyp bar ylýan beý ik işlere
bag yşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslaha
tyň dowamynda çyk yş eden harby gullukç ylar Ga
raşsyzlyk ýyllar y içinde durmuşyň ähli ugurlar ynda
gazanylan uly ösüşler, ýurdumyzyň harby we hukuk
goraýjy edaralar ynyň maddy-enjamlaý yn binýady
nyň kämilleşdirilişi, sanly ulgama geçmekde ýerine
ýetirilýän beý ik işler barada buýsanç bilen belläp geç
diler.
Maslahat yň ahyr ynda oňa gatnaşyjylar mundan
beýläk hem ata Watanymyza, mähriban halk ymy
za, hormatly Belent Serkerdebaşymyza wepaly bolup,
ak ýürekden, arassa, halal gulluk etjekdiklerine tüýs
ýürekden ynandyrdylar. Şeýle-de olar mähriban hal
kymyzyň bagt yýar ýaşamag y ugrunda beý ik işleri
durmuşa geçirýän hormatly Belent Serkerdebaşymy
zyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmag yny,
il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň mundan beýläk hem
rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.
Maksat ÇARYÝEW,
Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgäri,
polisiýanyň maýory:
— Däp bolşy ýaly, her ýylyň 1 — 30-njy sentýabry
aralyg ynda «Ýol hereketiniň howpsuzlyg y — ömrümi
ziň rahatly» atly biraýlyk çäre geçirilýär. Bu biraýly
gyň çäginde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
degişli düzüm birlikleri ýurdumyzyň jemg yýetçilik
guramalar y, bilim, saglyg y goraý yş, ýerine ýetiriji hä
kimiýet edaralar y bilen bilelikde halk köpçüliginiň
arasynda wag yz-nesihat işlerini giň gerimde alyp bar
ýarlar.
Golaýda, şeýle çäreleriň biri Ahal welaýat ynyň Poli
siýa müdirligi, TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti, et
rap häk imligi, etrap bilim bölümi bilen bilelikde Änew
şäherinde ýerleşýän 20-nji çagalar bag ynda, şeýle-de
45-nji orta mekdebinde ýol hereketiniň kadalar yny
körpejelere hem-de mekdep okuwçylar yna düşündir
mek maksady bilen geçirildi. Bu çäre ýatdagalyjylyg y
bilen tapaw utlanyp, ýol hereketiniň howpsuzlyg yny
goramakda alnyp bar ylýan işlere uly goşant boldy.

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyzlyk, hemi
şelik Bitaraplyk ýörelgelerinden gözbaş alýan döw
let syýasatynyň esasynda amala aşyr ylýan düýpli
özgertmelere laý yklykda, ýurdumyzda geljegimiz
bolan ýaş nesliň döwrebap bilim almag y, beden
terbiýe hem-de sport, döredijilik bilen meşgul
lanmag y, watansöý üjiligiň we ynsanperwerligiň,
zähmetsöýerligiň belent ruhunda terbiýelenmegi,
Diýar ymyzyň jemg yýetçilik durmuşyna işjeň gat
naşmag y hem-de ýaşlar ymyzyň alan hünär bilim
leridir tejribeleriniň milli ykdysadyýetimiziň ösü
şine gönükdirilmegi ugrunda giň mümk inçilikler
döredilýär.
«Türkmenistan — parahatçylyg yň we ynanyş
mag yň Watany» ýylynda ata Watanymyzyň mu
kaddes Garaşsyzlyg ynyň şanly 30 ýyllyk toý unyň
ýokar y derejede bellenilýän günlerinde hormatly
Prezidentimiziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň
geçen tar yhy ýoly, mähriban halkymyzyň ýaşa
ýyş-durmuş ösüşi, häzirk i ýaşlar ymyzyň döwletiň,

jemg yýetiň, ene-atanyň we maşgalanyň öňündäk i
wezipe borçlar y hakynda talyp ýaşlar we mekdep
okuwçylar y bilen umumy okuw sapag yny geçir
megi jemg yýetimiziň her bir agzasy üçin ýatdan
çykmajak tar yhy waka boldy. Garaşsyz Watany
myzyň belent sepgitlere beslenen ösüş ýoly, mer

Bular yň ählisi ýaşlar yň intellektual we döredijilik
mümk inçiliklerini doly derejede açmaga, bu ukyp
lar y hünär taýdan ugrukdyrmaga gönükdirilendir.
Gahr yman Arkadag ymyz mekdep okuwçylar y

dana halkymyzyň şöhratly tar yhynyň nusgalyk
sahypalar y, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň
durmuş tejribesiniň dürdäneleri, meşhur atalar
sözleri we nakyllar, nusgaw y şahyrlar ymyzyň goş
gy setirleri... bular yň ählisi hormatly Prezidenti
miziň şol umumy sapakda eden tar yhy çykyşynda
örän sazlaşykly utgaşdyr ylypdyr.
Mekdebe ilk inji gezek gadam basýan çagalar yň
ählisine döwlet Baştutanymyzyň adyndan komp
ýuterleriň sowgat berilmegi ajaý yp däbe öwrüldi.

hem-de talyp ýaşlar bilen geçiren umumy sapa
gynda biziň merdana halkymyzyň gadymy dö
würlerden bäri nesilleriň sazlaşykly ösüşine we
terbiýesine aýratyn ähmiýet berip gelendigini, geç
mişde ýaşap geçen beýik şahsyýetlerimiziň baha
syna ýetip bolmajak akyl-paýhas mirasyny döre
dendiklerini buýsanç bilen ýatlap geçdi. Bellenilişi
ýaly, ene-ata bilen perzent gatnaşyklar y baradaky
milli garaý yşlar Döwletmämmet Azadynyň dö
redijiliginiň özenine öwrülipdir. Onuň «Wagzy-

PAÝHASA ÝUGRULAN SAPAK

MILLI KANUNÇYLYGYŇ
KÄMIL BINÝADY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörü
jilikli syýasatynyň netijesinde eziz Wa
tanymyz durmuş-ykdysady ugurlar
boý unça gülläp ösüşiň ýoly bilen
ynamly gadam urýar. Ýurdu
myz raýatlaryň hukuklarynyň
we azatlyklarynyň amala aşy
rylmag ynyň kanunçylyk kepil
likleriniň, ykdysady durnukly
lyg yň we abadançylyg yň üpjün
edilýän döwleti hökmünde hal
kara derejesinde ykrar edilýär.
Ýurdumyzyň hukuk döredi
jilik işi kanunylyk, halkara hu
kug ynyň umumy ykrar edilen
kadalarynyň ileri tutulmag y,
adamyň we raýatyň hukukla
ryny, azatlyklaryny we kanuny
bähbitlerini goramak, durmuş
adalatlylyg y, aýanlyk hem-de
jemg yýetçilik pikirini hasaba
almak ýörelgelerinde amala aşyryl
ýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň
kanun çykaryjy edarasy tarapyndan onlarça
kodeks we ýüzlerçe kanun täzeden kabul edil
di, olara döwletiň we jemg yýetiň ösüşi bilen
bagly üýtgetmeler we goşmaçalar hem yzy
giderli girizildi. Bu işler häzirki wagtda hem
netijeli dowam etdirilýär. Hukuk esaslarynyň
kämilleşdirilmeginde ýurdumyzyň goşulyşan

halkara konwen
siýalarynyň we şert
namalarynyň kadalaryny
milli kanunçylyga ornaşdyrmak
ýörelgesiniň yzygiderli berjaý edilýän
digi hem bellenilmäge degişlidir.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştu
tanlyg ynda Esasy Kanunymyzyň kämilleşdi
rilmegi we halkara ölçeglerine laý yk getirilmegi
ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň döwrebaplaş
dyrylmag ynda aýratyn orunda durýar. Kons

titusiýa milli kanunçylyg ymyzyň hukuk
binýadyny emele getirýär we döwletimiziň
jemg yýetçilik we döwlet gurluşynyň hem-de
ösdürilmeginiň esasy ugurlaryny, häkimiýetiň
wekilçilikli we ýerine ýetiriji edaralarynyň, ka
zyýet häkimiýetiniň ygtyýarlyklaryny we ýö
relgelerini, adamlaryň we raýatlaryň hukukla
ryny, azatlyklaryny we borçlaryny kesgitleýär.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýörite
Karary bilen «Türkmenistanda adam hukuk
lary boý unça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin He
reketleriň milli meýilnamasynyň» tassyklan
mag y we durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda
amala aşyrylýan demokratik özgertmeleri gol
damaga, adamyň we raýatyň hukuklarynyň
we azatlyklarynyň gorag ynyň ýokary derejede
üpjün edilmegine gönükdirilendir. Meýilna
mada beýleki wajyp ugurlar bilen bir hatar
da, adyl kazyýetligiň elýeterliligi, açyklyg y we
aýanlyg y bilen bagly wajyp çärelere hem aýra
tyn orun berilýär.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýur
dumyzyň milli kanunçylyk ulgamyny kämil
leşdirmek, adam hukuklaryny we azatlykla
ryny ýokary derejede üpjün etmek hem-de
goramak babatda barha uly üstünlikler bilen
amala aşyrylýan durmuş-ynsanperwer maz
munly döwlet syýasaty Garaşsyz Watanymy
zyň mundan beýläk-de ählitaraplaý yn gül
läp ösüşiniň, halkara derejesinde abraý ynyň
has-da ýokarlanmagynyň hem-de halkymy
zyň asuda, abadan we bagtyýar durmuşynyň
kepilidir.
Serdar KERIMOW,
Mary welaýatynyň
Mary şäher kazyýetiniň
başlygynyň orunbasary.

Bagtyýar durmuşymyzyň röwşen geljegi
Şirin TÖRÄÝEWA,
Halaç etrabynyň prokurorynyň
tälim alyjy kömekçisi:
— Her bir ýur
duň, hal
k yň gel
je
gi ýaş ne
sil
dir. «Ýaşlar biziň geljegimizdir» diýýän hormatly
Prezidentimiziň ýaş nesliň terbiýesi baradak y edýän
tagallalar y her bir türkmenistanlyny buýsandyrýar,
begendirýär. Sebäbi, ýaş nesle dogr y terbiýe bermek,
ony öz Watanyna söýgi, wepalylyk ruhunda terbiýele
mek, ýokar y ahlakly, adamkärçilikli edip ýetişdirmek
döwrüň belent wezipesidir. Ýaş nesliň ilk inji terbiýe
si maşgaladan başlanýar. Biziň halk ymyzyň ýaşaý yş
medeniýetinde perzendini milli ruhda terbiýelemek
her ene-atanyň esasy borjy bolup durýar.
Nesil terbiýesine döwlet syýasat ynda möhüm orun
berlip, hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 1-nji
sentýabr ynda Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de
täze okuw ýylynyň başlanmag y mynasybetli talyplar
we okuwçylar bilen okuw sapag yny geçirmegi ýur
dumyzyň her bir raýat ynyň buýsançly başlar yny gö
ge ýetirdi. Watanymyzy gülledip ösdürmekde, ýaş
nesli terbiýeläp ýetişdirmekde uly tagallalar edýän
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, işle
ri rowaç bolsun!

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türk
menistan — parahatç ylyg yň we ynanyşmag yň
Watany» ýylynyň 15-nji sentýabr ynda ýurdumy
zyň adalat ministri bilen milli kanunç ylyg ymyzy
mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine ba
gyşlanan iş maslahat yny geçirmegi «Döwlet adam
üçindir!» diýen dünýä nusgalyk şygar ynyň dur
muş tejribesindäk i beýany boldy.
Döwlet Baştutanymyzyň tagallalar y bilen Di
ýar ymyzda raýatlar ymyzyň hukuk dünýägaraý
şyny döwrebap derejede yzygiderli ösdürmek
babatda ähli ministrlikler, edara-kärha
nalar we jemg yýetçilik birleşikleri ta
rapyndan maksatnamalaý yn işler al
nyp bar ylýar. Şunda kabul edilýän
kanunlar yň many-mazmunyny
hem-de ähmiýetini raýatlar yň
arasynda düşündirmek boý un
ça geçirilýän çäreleriň netije
leri aýrat yn ähmiýetli.
Milli Liderimize hasabat
berlişi ýaly, ýurdumyzda
hereket edýän kanunç y
lyg y yzygiderli seljer
megiň esasynda täze
kanunç ylyk namalar y
nyň kabul edilmegi ähli
pudaklarda belent sep

Türkmenistanyň täze başlangyçlar y
Mä
lim bol
şy ýa
ly, 14-nji sent
ýabrda Türkmenistanyň wise-baş
lyklyk eden Birleşen Milletler Gu
ramasynyň Baş Assambleýasynyň
75-nji ýubileý mejlisiniň resmi taý
dan öz işini tamamlamag y bilen
76-njy mejlisi öz işine başlady.
Parasatly Prezidentimiziň baş
tutanlyg ynda umumadamzat äh
miýetli ynsanperwer başlang yçlar y,
teklipleri bilen işjeň çyk yş edýän
ýurdumyz 76-njy mejlisde-de ileri
tutýan garaý yşlar yny, milli Lideri
niň täzeçil tekliplerini dünýä bile
leşigine hödürlemekde netijeli işleri
alyp bardy.
Şolar yň biri ählumumy howpa
— täze görnüşli howply ýokanç ke
sele garşy göreşmekde hem-de onuň
ýaýramag y bilen ýüze çykan dur
muş-ykdysady täsirleri azaltmakda
halkara jemg yýetçiligiň tagallalar y
ny berk itmekden ybaratdyr. Bu tek
lip milli Liderimiziň ozal öňe süren
başlang yçlar yny we anyk teklipleri
ni hem özünde jemleýär.

Ikinjisi, Merkezi Aziýanyň hä
zirk i zaman ählumumy geosyýa
sat ynda eýeleýän möhüm ornuny
ösdürmek, sebitde bolup geçýän
özgerişleri dünýä gün tertibi bilen
sazlaşdyrmak maksady bilen, Türk
menistan tarapyndan BMG-niň Baş
Assambleýasynyň degişli Kararna
masynyň taslamasyny hödürlemek
dir.
Mundan başga-da, BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde
«Merkezi Aziýa — Hazar sebiti» atly
parahatç ylyk, ynanyşmak we hyz
matdaşlyk zolag yny döretmek baş
lang yjyny öňe sürmek teklip edilýär.
Bu teklipleriň dünýä jemg yýetçiligi
ne ýetirilmegi BMG bilen Bitarap
Türkmenistanyň arasyndak y stra
tegik jebisligi has-da pugtalandyrar.
Akmyrat DURDYÝEW,
Mary welaýatynyň Baýramaly
etrabynyň polisiýa bölüminiň
işgärler toparynyň uly gözegçisi,
polisiýanyň kapitany.

TARYHY DUŞUŞYKDAN SOŇRA

gitlere ýetmegiň hukuk binýadyny üpjün
edýär.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly,
dünýäde täze tehnologiýalar yň ornaşdy
rylmag y bilen baglylykda, energetika ul
gamynda utgaşdyrma işi ýokar y hilli alnyp
bar ylýar. Ykdysadyýetimiziň ähli pudakla

azat» eserindäk i perzendiň ene-atanyň öňündäk i
kyrk borjy hakyndaky pik irleri, mähre hem-de
söýgä ýugrulan şyg yrlar y asyrlar geçse-de ähmi
ýetini ýitirmän gelýär. Bu garaý yşlar ynsan aňyna,
ahlag yna güýçli täsir edýän arassa öwüt-ündewler
hökmünde kabul edilýär. Halkymyzyň watançy
lyk hem-de adamkärçilik däpleri durmuş ýoluna
gadam basýan nesillerimiz üçin geçmişi, şu güni
we geljegi birleşdirýän nusgaw y mekdepdir.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň paýhasa
ýugrulan okuw sapag ynda beren öwüt-ündewlerine
eýerip, şu şöhratly zamanada okamak, öwrenmek,
ata-babalar ymyzyň döreden mukaddesliklerine
wepaly bolmak, eziz Watana jan-u-tenden hyzmat
etmek ýaşlar ymyzyň baş maksady bolmalydyr.
Çarymyrat ŞALAROW,
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk
etrap kazyýetiniň başlygy.

GÖW ÜNL ER I GA LK YND YR AN
HO Ş HA B AR
Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň uly ruhu
belentlikde bellenilýän ýylynda Birleşen Milletler Guramasy
nyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisin
de hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen öňe sürlen «Ko
ronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky
döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük
daşamalar y üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşle
riniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamanyň milletler
bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda kabul
edilendigi barada hoş habar yň gelip gowuşmagy «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny aýra
tyn many-mazmun bilen baýlaşdyrýar.
Dünýä ykdysadyýetinde, hususan-da, ulag ulgamynda hä
zirki döwürde ýüze çykan töwekgelçilikleri peseltmek boýunça
halkara jemgyýetçiliginiň tagallalar yny güýçlendirmek hem-de
bu babatda degişli hukuk binýadyny kemala getirmek Kararna
manyň esasy wezipesidir.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiziň
ulag diplomatiýasynyň barha ýokar y üstünliklere eýe bolmagy
ulag babatda halkara hyzmatdaşlygynyň döwlet syýasatynyň
ileri tutulýan ugruna öwrülendigine şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň syýasy, ykdysady mümkinçiliklerini ählu
mumy parahatçylygy hem ösüşi pugtalandyrmakda halklar yň
bähbidine gönükdirilen bu Kararnama ýurdumyzyň sebitiň we
dünýäniň halklar ynyň abadançylygyny we uzak möhletleýin
ösüşini üpjün etmekde, özara düşünişmegi pugtalandyrmakda
möhüm ädimdir. Kalbymyzda Watanymyza bolan buýsanjy joş
durýan Gahr yman Arkadagymyzyň umumadamzat ähmiýetli
işleri hemişe rowaç bolsun.

Hemra GULMEDOW,
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrap kazyýeti,
kazynyň kömekçisi.

rynda üstünlikli alyp barýan bu işlerimiz sebitde
we tutuş dünýäde ykdysady bäsdeşligi has güýç
lendirmäge ukyplydyr.
Döwlet Baştutanymyzyň abraýly hal
kara guramalar, şol sanda Birle

şen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy
(BMGÖM), BMG-niň Ilat gaznasy, Halkara Mig
rasiýa Guramasy, Çagalar gaznasy, Ýewropada
Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Hal
kara Gyzyl Haç Komiteti bilen netijeli hyz
matdaşlyklar y mundan beýläk-de do
wam etmek bilen, Halkara Zähmet
Guramasynyň konwensiýalar yna,
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gura
masynyň Söwda hyzmatdaşlyg y
boý unça çarçuwaly Ylalaşyg yna
Türkmenistanyň goşulmag y ba
radak y meseleleri öwrenmek bo
ýunça beren tabşyr yklar y bolsa
Bitaraplyk ýörelgelerimiz esasynda
parahatçylykly ösüşlerimizi dabara
landyrýan beý ik başlang yçlar boldy.
Beý ik özgertmeleri durmu
şa geçirip, ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ýoka
ry depginler bilen ösdürip,
halk yny bagt yň gujag yn
da ýaşadýan Gahr yman
Arkadag ymyzyň
jany
sag, öm
ri uzak bol
sun,
umumadamzat ähmiýet
li beý ik işleri hemişe ro
waçlyklara beslensin.
Aýgül MEREDOWA,
Aşgabat şäheriniň döwlet
notarial edarasynyň
tälim alyjysy.

Halk ara ähmiýetli
elektrotaslama
Dünýä ba
zar ynda ener
giýanyň arzan, ygt y
barly we döwrebap çeşmelerine elýeterlilik
ähli döwletleriň ösmeginde, olar yň halkla
rynyň abadanç ylyg ynda möhüm ähmiýete
eýedir. Dünýä jemg yýetçiliginiň tagallala
ry, şol sanda BMG tarapyndan kabul edilen
«2030-njy ýyla çenli döw ür üçin gün terti
bi» bu maksada ýetmäge gönükdirilendir.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidenti
miziň 2015-nji ýylyň mart aýynda Sendaý
şäherinde geçirilen BMG-niň tebig y bet
bagtç ylyklar yň töwekgelçiligini azaltmak
baradak y III Bütindünýä maslahat yna gat
naşmak üçin Ýaponiýa amala aşyran sapa
rynyň çäklerinde ýokar y derejedäk i ikita
raplaý yn gepleşikleriň barşynda ara alnyp
maslahatlaşylan, şol ýylyň oktýabr aýynda
«Sumitomo» korporasiýasy bilen Türkme
nistanyň Energetika ministrliginiň ara
synda degişli ylalaşyga gol çek ilen taslama
doly durmuşa geçirildi. Şonuň netijesinde,

3-nji sentýabrda Lebap wela
ýat ynyň Çärjew etrabynda kuw
watlylyg y 432 megawat bolan gazturbinaly
elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy bol
dy. Bu täze desganyň ulanylmaga berilmegi
bilen, ýurdumyzyň energoulgamynyň bel
lenen kuwwatlylyg y ýene-de 432 megawat
artar. Öňden hereket edýän Lebap döwlet
elektrik stansiýasynyň kuwwatlylyg y bol
sa 581,2 megawata deň bolar. Munuň özi
Merkezi Aziýa ýurtlar yna, şol sanda Özbe
gistana, Gyrg yz Respublikasyna we Owga
nystana elektrik energiýasynyň iberilişiniň
möçberini artdyrmaga mümk inçilik berer.
Ýurdumyzyň energetika diplomatiýasy
ny dünýäde dabaralandyrýan Gahr yman
Arkadag ymyzyň beý ik işleri mydama üs
tünliklere beslensin.
Kakamyrat GARAÝEW,
Garagum etrabynyň polisiýa bölüminiň
polisiýanyň ýerli wekilleriniň
bölümçesiniň uly gözegçisi,
polisiýanyň kapitany.

Görkün e görk goşýar merm er şäh er iň
Öz durmuşynyň ýeňilliklerini we gözel
liklerini özleri döredip bilýändikleri üçin
adamzat jemg yýeti has bagt yýar durmuşda
ýaşaýar. «Aziýanyň ak merjeni» ady bilen
dünýäde meşhur bolan paýtagt ymyz mu
nuň aýdyň mysalydyr. Ak mermere beslenen
binalar, döwrebap seý ilgähler, suw çüwdü
rimleri, ýerast y we ýerüsti geçelgeler şäheriň
görküne özboluşly görk goşýar.
Öňňin, ýagny 15-nji sentýabrda açylyşy
bolan döwrebap seý ilgähdir ýerast y geçelge
owadan şäherimiziň görküni artdyrdy. Paý
tagt ymyzyň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja
Ahmet Ýasaw y köçesiniň demirgazyk-gün
batar tarapynda ýerleşýän döwrebap seý il
gähiň hem-de köçäniň ugrunda gurlan ýe
rast y geçelgeler mermer şähere täzeçe bezeg
boldy.

Hormatly Prezidentimiziň Aşgabady hä
zirk i zaman derejesinde ösdürmegiň esa
synda ýaýbaňlandyr ylan giň gerimli şä
hergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa
geçirilmegi ata Watanymyzyň mukaddes
Garaşsyzlyg ynyň şöhratly 30 ýyllyk senesi
mynasybetli halk ymyza ajaý yp toý sowgady
boldy.
Halk ymyzyň döwlet derejesindäk i şan
ly baýramçylyg y — Garaşsyzlyg ymyzyň 30
ýyllyg y mynasybetli şeýle ajaý yplyklar yň
gurlup, ulanylmaga berilmeginiň sakasynda
duran hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak, belent başy aman bolsun!
Musa BARJYÝEW,
Balkan welaýatynyň Bereket etrap
prokurorynyň kömekçisi,
2-nji derejeli ýurist.

PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY

2021-nji ýylyň 17-nji sentýabry, anna.
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KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT

DÖWLET GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 Ý YLLYGYNA
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan— parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynda belent ruhubelentlige beslenip bellenilýän döwlet Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglara, ýakymly sözlere, ajaýyp
arzuwlara beslenen hatlardyr telefon jaňlary diňe bir öz ildeşlerimizden däl, daşary ýurt
ly dostlarymyzdan hem gelýär. Biziň ýurdumyza gelip gören daşary ýurtly dostlarymyzyň
ýürek buýsançlary, Gahryman Arkadagymyza aýdýan alkyşlary has-da täsirli. Gazetimi
ziň şu sanynda Özbegistan Respublikasynyň Oliý Mažlisiniň Senatynyň Başlygy, «Merkezi
Aziýanyň zenanlarynyň dialogynyň» başlygy Tanzilýa NARBAÝEWANYŇ ýürek buýsan
jyna beslenen baýramçylyk gutlagyny size ýetirmegi makul bildik .
— Türkmen-özbek halklary diňe bir goňşy telekeçileriniň hem-de sebitleriniň arasynda
oturan doganlyk halklar bolman, bir taryhda, göni işewür gatnaşyklary höweslendirmegiň,
bir ykbalda ýaşan halklar. Şu ýylyň 29-njy ap maýa goýum we ykdysady forumlary yzygider
relinde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti li geçirmegiň zerurdyg yny nygtady. Şeýle hem
Şawkat Mirziýoýew türkmen paýtagtynda bol Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň
dy. Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
mähriban kyblasynyň anna agşamy mynasy
betli Gypjakda ýerleşýän Baş metjit
de beren agzaçar sadakasyna
gatnaşdy.

TÜRKMEN-ÖZBEK
GATNAŞYKLARYNYŇ
ŞUGLALY SAHYPALARY

6-njy aw
gustda hem «Awaza»
milli syýahatçylyk zolag ynda Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyg y,
sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialog y, Mer
kezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, milli
önümleriniň halkara sergisi, milli tagamlarynyň
festiwaly hem-de sungat ussatlarynyň dabaraly
baýramçylyk konserti ýaly halkara ähmiýetli
çäreleri öz içine alýan döwletli duşuşyk geçiril
di. Oňa Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdy. Merkezi Azi
ýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsulta
tiw duşuşyg ynda özbek Lideri taryhy söz sözle
di. Şol taryhy çykyşynda Prezidentimiz Şawkat
Mirziýoýew Merkezi Aziýada ykdysady hyzmat
daşlyg yň täze nusgasyny kemala getirmek üçin
aýg ytly ädimleriň ädilmelidigini belledi. Sebitiň
içerki söwdasyny artdyrmag yň hem-de işjeňleş
dirmegiň, innowasiýalary we sanly tehnologi
ýalary ösdürmegiň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň

ADALAT

esasy düzüm
bölegi bolup durýan
energetika ulgamynda hyzmat
daşlyg yň Merkezi Aziýa döwletleriniň
ählisiniň işjeň we doly görnüşde gatnaşmag ynyň
möhümdigini tassyk lady.
Hakykatdan hem häzirki wagtda ikitarap
laý yn gatnaşyklarda ykdysady hyzmatdaşly
ga uly ähmiýet berilýär. Nesip bolsa, döwlet
Baştutanlarynyň parasatly öňdengörüjiligi bilen
geçirilen gepleşikleriň netijesinde iki tarapda
bar bolan kuwwatly mümkinçilikler söwdada,
maýa goýumynda, senagatda, beýleki ugurlaryň
birnäçesinde has ösdüriler.
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda ulag ul
gamy hyzmatdaşlyg yň möhüm strategik ugry
hökmünde kesgitlenendir. 2017-nji ýylyň mar
tynda Türkmenabat hem-de Farap şäherleriniň
arasynda Amyderýanyň üstünde gurlan demir
ýol we awtomobil köprüleriniň ulanylmaga be
rilmegi munuň aýdyň netijeleridir. Tutuşlyg yna
alanyňda, ulag ulgamynda türkmen-özbek hyz
matdaşlyg y Merkezi Aziýada we çäkleşýän se
bitlerde ösüşiň hereketlendiriji güýçleriniň biri,
Demirgazyk — Günorta we Gündogar — Gün
batar ugurlarynda üstünlikli ykdysady goşulyş

mag yň hem-de hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm
şerti bolup çykyş edýär. Özbegistanyň Ýewropa
hem-de Ýakyn Gündogar bazarlaryna, Gara we
Ortaýer deňizleriniň sebitlerine çykmak üçin
Türkmenistanyň Hazaryň kenaryndaky häzirki
zaman port düzümleriniň mümkinçiliklerin
den peýdalanmaga hem mümkinçiligi bar.
Özbegistana türkmen tebig y gazynyň iberil
megi, Türkmenistan — Özbegistan — Gazag ys
tan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň gurlup,
ulanylmaga berilmegi gaz pudag ynda netijeli
hyzmatdaşlyg yň mysallaryna öwrüldi diýip aý
dyp bileris. Ikitaraplaý yn medeni-ynsanperwer
hyzmatdaşlyk, şeýle-de sportda, syýahatçylykda
hyzmatdaşlyk etmek hem däp bolan ýörelgeler
de alnyp barylýar. Ýeri gelende belläp geçsek,
türkmen Lideriniň «Türkmeniň döwletlilik ýö
relgesi» kitaby özbek dilinde neşir edildi. Mu
nuň özi iki goňşy ýurduň gatnaşyklarynyň ös
dürilýändiginiň köp sanly subutnamalarynyň
biridir.
Mälim bolşy ýaly, Özbegistanyň Ürgenç şä
herinde Türkmen-özbek dostluk öýi hereket ed
ýär. Ol ýerde türkmen halkynyň medeniýetine,
taryhyna, edebiýatyna degişli baý maglumat
lar saklanýar. Şeýle hem beýik türkmen şahyry
Magtymguly Pyrag ynyň ýadygärligi bar.
Biziň ýurdumyzda türkmen halkynyň milli
medeniýetine, edebiýatyna aýratyn uly hormat
bilen garalýar. Munuň şeýledigini birnäçe my
sallar arkaly aýdyp bilerin: türkmen nusgaw y
şahyrlarynyň eserleri, türkmen dessanlary ençe
me ýola çap edilip, özbek okyjylaryna ýetirildi.
Magtymguly şahyryň eserler ýyg yndysy «Saý
lanma» (2004), «Elga ýoýdim nasihat» (2009),
«Ustozingdan aýrilma» (2012), «Asarlar» (2013),
«Bulbul nolasi» (2014), «Hikmatlar» (2015) ýaly
atlar bilen neşir edildi.
Akyldaryň Özbegistanyň Ylymlar akademi
ýasynyň Nowaý y adyndaky Dil-edebiýat institu
tynyň uly ylmy işgäri Ergeş Açylow tarapyndan
terjime edilen 800 sahypa golaý, 5 müň nusgalyk
«Elingga bahş aýla» («Iliňe bag yş eýle») (2017)
diýlip atlandyrylan kitaby bolsa özbek Lideri ta
rapyndan Türkmenistanyň hormatly Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa sowgat berildi.
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şaw
kat Mirziýoýewiň şol kitaba ýazan giriş maka
lasyndaky: «Kim türkmen halkynyň kalbyny,
ýüregini bilmek isleýän bolsa, ol hemme zatdan
öňürti Magtymgulyny okamalydyr», «Il-hal
kymyzyň toýlary Magtymgulusyz geçmeýär...
Senetkärlerimiz tarapyndan Magtymgulynyň
goşgularyna aýdylýan «Aýrylma», «Aşyk bol
muşam», «Aýryldym», «Näme sen?», «Ýatça bol
maz», «Görüň» ýaly onlarça aýdymlary özbegiň
uludan-kiçä hemmesi höwes bilen diňleýärler»
diýen sözlerini ýatlasym gelýär.
2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde Daş
kentde «Aşgabat» seýilgähi açyldy. Ol milli
aýratynlyklarymyza beslenip, türkmen paýtag
tynyň Daşkentdäki bir bölejigi bolup duýulýar.
Nesip bolsa, türkmen paýtagtynda biziň milli
seýilgähimiz — «Daşkent» seýilgähi açyljak. Bu
ajaý yp seýilgähler Aşgabat bilen Daşkendiň bi
ri-birinden reňk alyp, biri-birinden görk alyp
ösýän Aziýanyň iň gözel şäherleridiginiň subut
namalarydyr.
Biz hem Türk m en ist an yň horm at l y
Prezidentini, doganlyk türkmen halkyny mu
kaddes Garaşsyzlyg ynyň 30 ýyllyk toý y bilen
tüýs ýüregimizden gutlap, bagtyýarlyg yň saka
sy bolan saglyk, uzak ömür, il-ýurt we dünýä
ähmiýetli tutumlaryňyzda elmydama rowaçlyk
laryň ýaran bolmag yny arzuw edýäris.
Taýýarlan
Laçyn PÜRJÄÝEWA,
«Adalat».

EKOLOGIÝA TAL APL ARYNYŇ
HUKUK ESASL ARY
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlyg ynda Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe alnyp barylýan ekologiýa
syýasaty toplumlaý yn häsiýete eýe bolup,
tebigatymyza aýawly garamaga hem-de ony
has-da gözelleşdirmäge gönükdirilendir.
Milli Liderimiz ekologiýa taýdan howpsuz
ösüşi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
hökmünde kesgitlemek bilen, ekologiýany we
tebigaty goramak ýaly iň bir ähmiýetli me
seleleri häzirki döwrüň ählumumy, möhüm
wezipeleriniň hatarynda goýýar. Ýurdumyz
da ýer, suw hem biologik köpdürlüligi we
tebigaty goramak, çölleşmä garşy göreşmek
ýaly ugurlar boýunça uly işler amala aşy
rylýar. Türkmenistan döwletimiz BMG-niň
daşky gurşaw y goramak we ekologiýa taýdan
howpsuz ýaşaýşy üpjün etmek boýunça kon
wensiýalaryna işjeň gatnaşyp, olardan gelip çykýan halka
ra borçnamalaryny hem üstünlikli ýerine ýetirýär.
Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň äh
li pudaklaryny, şol sanda senagat derejeli kärhanalar bolan
elektroenergetikanyň ähli kärhanalaryny döwrebap ös
dürmek, olaryň maddy-enjamlaý yn binýadyny berkitmek,
önümçiligi artdyrmak we sarp edijileriň isleglerini doly
kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, bu wezipeleri dur
muşa geçirmek üçin ygtybarly energiýa üpjünçiliginiň ýo
la goýulmag yna hem-de işleriň ekologiýa taýdan howpsuz
bolmag yna aýratyn ähmiýet berilýär. Muňa Türkmenista
nyň Konstitusiýasynyň 13-nji maddasy doly şaýatlyk edip,
onda: «Döwlet adamyň we jemg yýetiň bähbitlerine ykdy
sady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar, ähli halkyň aba
danlyg yna durnukly ösüşi üpjün edýär» diýlip bellenýär.
Bu barada hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň
9-njy sentýabrynda täze energiýa desgalarynyň düýbüni
tutmak dabarasynda eden çykyşynda: «Şular ýaly möhüm
taslamalar durmuşa geçirilende, biz ekologiýa talaplaryna,
önümçilige ösen tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly äh
miýet berýäris. Hut şunuň netijesinde, daşary ýurtly hyz
matdaşlarymyz bilen bilelikde gurýan iri senagat, nebitgaz
we himiýa önümçiliklerimiz abraýly halkara guramalaryň
ýokary hil derejesine mynasyp bolýar. Bu desgalar inno
wasion çözgütlere we ekologiýa talaplaryna doly laý yk
gelýändigi baradaky güwänamalary alýar. Munuň özi, el
betde, biziň üçin örän buýsandyryjy ýagdaýdyr» diýip bel
lemegi doly şaýatlyk edýär.
Milli Liderimiziň il-ýurt bähbitli başlang yçlary ýurdu
myzyň kanunçylyg ynda öz beýanyny tapmak bilen, ola
ryň ygtybarly we netijeli durmuşa geçirilmegi gazanylýar.
Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy
2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdür
megiň Maksatnamasynda bellenilişi ýaly, Türkmenista
nyň Prezidentiniň öňdengörüjilikli ekologiýa syýasatynyň
esasy ugurlarynyň biri howanyň üýtgemegine garşy, sena
gatyň daşky gurşawa we adam saglyg yna zyýanly täsirini,
daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini peseltmäge gö
nükdirilendir.
Häzirki wagtda ýurdumyzda Milli tokaý maksatnama
sy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Mähriban Arkadag ymyz
bu giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine
ähli türkmenistanlylaryň gatnaşmag yna möhüm ähmiýet
berýär we munuň üçin ähli mümkinçilikleri üpjün edýär.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlang yjy bilen her
ýylda ýurdumyzda millionlarça bag nahallary oturdyl
ýar. Diýarymyz saýaly baglaryň, miweli agaçlaryň, umu
man, tokaý zolaklarynyň mekanyna öwrülýär. Bu işleriň
ählisi bolsa ýurdumyzyň ekologiýa taýdan abadançyly
gyny üpjün edýär, ilatymyzyň sagdyn ýaşamag yny hemde adam ömrüniň uzalmag yny şertlendirýär. Hormatly
Prezidentimiziň Türkmenistanyň Garaşsyzlyg ynyň şan
ly 30 ýyllyg y mynasybetli 2021-nji ýylda 30 million düýp
agaç nahallaryny oturmak baradaky taryhy Karary ýur

dumyzy bag y-bossanlyga öwürmek, ekologiýa ýagdaý yny
gowulandyrmak barada edýän bimöçber tagallalarynyň
subutnamasydyr.
Döwlet Baştutanymyz: «Ýurdumyzda alnyp barylýan
döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksady halkymyzyň
arassa gurşawda ýaşamag yny üpjün etmekden, tebig y baý
lyklarymyzy aýawly peýdalanmakdan we geljekki nesilleri
mize has gözel görnüşde ýetirmekden, bu ugurda sebit we
halkara derejede ygtybarly hyzmatdaşlyg y alyp barmakdan
ybaratdyr» diýip belleýär. Şol esasdan, Diýarymyzda ekolo
giýa adamlaryň durmuşynda abadançylyg yň üpjün edilme
giniň möhüm ugry hökmünde aýratyn üns berilýär. «Ýaşyl
ösüş» maksatnamasy hormatly Prezidentimiz tarapyndan
öňdebaryjy tejribä, innowasion tehnologiýalara hem-de
köpasyrlyk milli däplere esaslanýan durnukly ykdysady we
durmuş ösüşiniň gurallarynyň biri hökmünde bellenilýär.
Bu ugurda milli Liderimiz tarapyndan anyk kesgitlenilen
we üstünlikli çözülýän wezipeler Birleşen Milletler Gura
masyna agza döwletleriň kabul eden 2030-njy ýyla çenli dö
wür üçin ählumumy Gün tertibinde beýan edilen Durnukly
ösüşiň maksatlary bilen berk baglydyr.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň suw hojalyg yny ösdürmä
ge hem döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hök
münde aýratyn ähmiýet berýär. Muňa mysal hökmünde
Türkmenistanyň Araly halas etmegiň halkara gaznasyna
başlyklyk etmegini hem-de suw diplomatiýasy babatdaky
anyk başlang yçlaryny görkezmek bolar.
Garagumuň jümmüşinde ýerleriň melioratiw ýagdaý y
ny gowulandyrmak, zeý suwlaryny bir ýere ýygnap, gaýta
dan ulanmak maksady bilen döredilen «Altyn asyr» Türk
men köli diňe bir ýurdumyz üçin däl, eýsem, tutuş Merkezi
Aziýa sebiti üçin möhüm ähmiýete eýedir. Bu kölüň Gara
gum sährasynyň ekologiýa ýagdaý ynyň gowulanmag ynda
we ösümlik, haýwanat dünýäsiniň özgermeginde täsiri ýo
karydyr. Şeýle-de ol sebitde howa şertleriniň gowulandy
rylmag yny hem üpjün eder.
2014-nji ýylyň mart aýynda kabul edilen «Tebigaty go
ramak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny tebigaty gora
mag yň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kes
gitläp, ol ekologiýa howpsuzlyg yny üpjün etmäge, hojalyk
we beýleki işleriň tebig y ekologik ulgamlara zyýanly täsiri
niň öňüni almaga, biologik köpdürlüligi gorap saklamaga
we tebig y serişdeleri rejeli peýdalanmaga gönükdirilendir.
Halkymyzda ähli döwürlerde-de tebigata aýawly ga
ralypdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
bolsa bu çemeleşmä has uly ähmiýet berilýär. Ata Wata
nymyzyň tebigatyny goramakda, suw gorlaryny artdyr
makda, ene toprag ymyzy, giň sähralarymyzy lälezarlyga,
berekediň mekanyna öwürmekde taýsyz tagallalary edýän
Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolup,
döwletli tutumlary elmydama rowaçlyklara beslensin!
Gülzar AŞYROWA,
Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we
demokratiýa institutynyň aspirant y.

ÝOL HER EK ET IN IŇ HOWPS UZLYG Y — ÖMR ÜM IZ IŇ RAH ATLYG Y
Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjyndan badalga alan «Ýol he
reketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk eziz Watanymyzyň
ähli ýerlerinde giň gerimde ýaýbaňlanýar. Ýurdumyzda hereket howpsuzlygynyň,
şeýle-de ynsanlaryň rahatlygynyň üpjün edilmegine oňyn täsir edýän bu biraý
lygy işjeň ýagdaýda geçirmek indi esli ýyllardan bäri barha rowaçlanýan däbe
öwrüldi. Kärine, ýaşyna, ýa bolmasa, işine bagly bolmazdan, köpçüligiň ählisine
degişli bolan bu biraýlyk halkymyzyň agzybirliginden habar berýär.
Her bir raýatyň kadaly ýaşaýyş-durmuşyny hukuk taýdan kepillendirýän adyl
kada-kanunlarymyz şol bir wagtda raýatlarymyzyň öz borçlaryny doly we dogry
ýerine ýetirmeklerini hem talap edýär. Haýsy ugra degişlidigine garamazdan,
döwletimizde hereket edýän kada-kanunlary berk berjaý etmek biziň ählimiziň
borjumyzdyr. Bu talaby ýerine ýetirmek, ozaly bilen, biziň abadan durmuşda
ýaşamagymyz, howpsuzlygymyz üçin zerurdyr. Bular dogrusynda milli parla
mentiň wekilleriniň birnäçesiniň we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň müdiri, polisiýanyň maýory
Gurbanmyrat KAK AJIKOW YŇ beren gürrüňlerini okyjylarymyza ýetirýäris.
Resulberdi MÄMMEDOW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň deputat y, Mejlisiň
Kada-kanunçylyk baradaky
komitetiniň başlygy:
— Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyz
da adam iň gymmatly baýlyk hasaplanyl
ýar. Şonuň üçin Diýar ymyzda ýol hereke
tiniň howpsuzlyg yny üpjün etmek üçin
uly işler alnyp bar ylýar.
Ýol hereketiniň kadalar y we onuň
howpsuzlyg y bilen baglanyşykly halkara
we milli derejelerdäk i hukuk namalar
da umumylyklar has aýdyň ýüze çykýar.
Halkara hukug ynyň esas goý ujy kadala
ry, şol sanda, Adam hukuklar ynyň ählu
mumy jarnamasynyň, Raýatlyk we syýasy
hukuklar hak yndak y halkara Pakt ynyň,
Ykdysady, sosia l we medeni hukuklar ha
kyndak y halkara Pakt ynyň, Türkmenis
tanyň Konstitusiýasynyň we kanunlar y
nyň kadalar y ýol hereketiniň pudaklaý yn
düzgünleriniň binýadynda durýar.
Türkmenistan parahatç ylyk söý üjilik
daşar y syýasat yny halkara gatnaşyklar y
ulgamynda amala aşyrmak, öňde goýlan
wezipeleri ýerine ýetirmek, aýrat yn-da,
ykdysady bähbitlerimizi gazanmak hemde Watanymyzyň dünýädäk i abraý y
ny mundan beýläk-de pugtalandyrmak
maksady bilen, Ýol hereketi hak ynda hal
kara konwensiýasyna hem-de Ýol belgile

syklamak hak ynda», «1968-nji ýyldak y
Ýol hereketi hak yndak y Konwensiýanyň
üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşyg yny tas
syklamak hak ynda», «1968-nji ýyldak y
Ýol belgileri we duýdur yşlar y hak yndak y
Konwensiýanyň üstüni dolýan Ýewro
pa Ylalaşyg yny tassyklamak hak ynda»,
«1968-nji ýyldak y Ýol belgileri we duý
dur yşlar y hak yndak y Konwensiýanyň
üstüni dolýan Ýewropa Ylalaşyg yna Ýol
çyzg ylar y hak yndak y Tesw irnamany tas
syklamak hak ynda» kararlar kabul edil
di. Bu bolsa ýurdumyzyň ýol hereketiniň
howpsuzlyg y boý unça kabul edilen hal
kara resminamalar yna işjeň goşulýandy
gyna ýene bir gezek şaýatlyk edýär.

ketiniň howpsuzlyg y ny üpjün etmekde
esasy kada laşdy r y jy hu kuk resminama
sy bolup, ýurdumyz yň çäginde ýol here
ketiniň howpsuzlyg y ny üpjün etmegiň
hu kuk esaslar y ny kesgit leýär. Bu Kanun
ýol hereketiniň howpsuzlyg y ny üpjün
etmekde döwlet sy ýasat y nyň esasy ugur
lar y ny, döwlet edara lar y nyň yg t y ýarlyk
lar y ny, şeýle-de esasy ta laplar y beýan
edýän madda lar y özünde jemleýär. Şeý
le-de Kanunyň madda lar y nyň mazmu
nynda ýol hereketine gatnaşy jylar yň öz
hu kuk lar y bilen deň derejede borçlar y
ny-da ta laba laý yk ýerine ýetirmelidigi,
beýlek i ýol hereketine gatnaşýanlar yň
hu kuk lar y na hormat goý ma lydyg y hem

Jeren ÝEGENOWA,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň deputaty, Mejlisiň
Kada-kanunçylyk baradaky
komitetiniň agzasy:
— Mälim bolşy ýaly, Bütindünýä Sag
lyg y Goraý yş Guramasy «Ýol hereketiniň
howpsuzlyg yny üpjün etmek boý unça ýe
rine ýetirilmeli işleriň 10 ýyllyk maksat
namasyny» yglan etdi. Türkmenistan hem
bu guramanyň agza döwleti hökmünde
maksatnamada bellenen çäreleri üstünlik
li durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar. Her
bir maksatnamany durmuşa geçirmek üçin
bolsa ýerine ýetirmeli işleriň hukuk binýa
dy zerur bolup durýar. Şol sebäpli, islen

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY BILEN BAGLY KANUNÇYLYK

ri we duýdur yşlar y hak ynda Konwensiýa
goşuldy. Şeýle-de Ýükleriň halkara daşal
mag y hak ynda Gümrük konwensiýasyna,
Halkara ýollar ynda ýük daşamak hak yn
dak y Konwensiýalara hem Türkmenista
nyň goşulandyg y aýrat yn bellärliklidir.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mej
lisiniň geçen ýylyň 22-nji awgust ynda ge
çiren maslahat ynda «Halkara magistral
awtoýollar y hak yndak y Ýewropa Ylala
şyg yny tassyklamak hak ynda», «Halkara
utgaşdyr ylan gatnatmalar yň, daşamala
ryň möhüm ýollar y we degişli desgala
ry hak yndak y Ýewropa Ylalaşyg yny tas

Ýol hereketiniň howpsuzlyg y nyň ka
da lar y ny bir umumy görnüşde üpjün
etmäge gönükdirilen halkara şertnama
sy nyň düzg ünleri milli kanunç ylyk we
kada laşdy r y jy hu kuk nama lar y bolan
Türk menistanyň Administratiw hu
kuk bozulma lar y ha k ynda kodeksinde,
«Ýol hereketiniň howpsuzlyg y ha k ynda»
Türk menistanyň Kanunynda, «Ýol here
ketiniň kada lar y ny tassyk lamak ha k yn
da» Türk menistanyň Prezidentiniň Ka
rar ynda öz beýany ny tapýar.
«Ýol hereketiniň howpsuzlyg y ha k yn
da» Türk menistanyň Kanuny ýol here

ýat ladylýar. Bu kanunç ylyk namasy ra
ýat lar yň jany ny, saglyg y ny we emlägini
gorap sak lamag y üpjün etmäge, olar yň
hu kuk lar y ny we kanuny bähbit lerini,
şeýle hem daşk y gurşaw y goramaga gö
nükdirilendir.
Ýol hereketiniň howpsuzlyg y ny üpjün
etmekde döw rebap şert leri döredip ber
ýän, ýurdumyz yň abadanç ylyg y, halk y
myz yň sagdyn hem-de bag t y ýar durmu
şy barada uly tagalla lar y edýän hormat ly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bol
sun, alyp bar ýan döwlet li işleri üstünlik
lere beslensin!

dik jemg yýetde döwrebap, kämil kanunlar
sazlaşykly ösüşiň kepili bolup çykyş edýär.
Ynsanperwer häsiýete eýe bolan şeýle çä
reler toplumy Gahr yman Arkadag ymyzyň
«Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi
bilen utgaşdyr ylyp alnyp bar ylýar.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkme
nistanda howply ýükleri awtoulagda daşa
mag yň düzgünlerini tassyklamak hakyn
da» Karara gol çekmegi, «Türkmenistanda
howply ýükleri awtoulagda daşamag yň
düzgünleriniň» hem-de «Türkmenistanda
awtoulagda daşamaga rugsat berlen howp
ly ýükleriň sanaw ynyň» tassyklanylmag y

hem ynsan saglyg yny we daşky gurşaw y
gorap saklamaga gönükdirilen belent mak
satly işleriň aýdyň mysalydyr.
Ösüşli menzillerde belent sepgitlere eýe
bolýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe ýollar ymyz abat, illerimiz aba
dan bolsun!
Gurbanmyrat KAKAJIKOW,
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň
müdiri, polisiýanyň maýory:
— Ýol hereketiniň kadalar ynyň adam
lar yň durmuşynda uly ähmiýete eýedigini
göz öňünde tutanyňda, şol kadalar y berjaý
etmek borjunyň ählimize degişlidigini aý
ratyn nygtamak bolar. Bu babatda sürüji
leriň paý yna düşýän jogapkärçiligiň örän
uludyg y öz-özünden düşnüklidir. Sebäbi
sürüjiler ýol hereketine gatnaşyjylar yň esa
sy bölegini düzýärler. Şoňa görä-de, sürüji
ler Ýol hereketiniň kadalar yny berk berjaý
edip, hemişe seresaply we jogapkärli bolma
lydyrlar.
Ýol hereketine gatnaşyjylar yň ýene bir
görnüşini düzýän pyýadalardyr. «Ýol he
reketiniň howpsuzlyg y hakynda» Türk
menistanyň Kanunyna laý yklykda, ýol
hereketinde pyýadalar we ýolagçylar artyk
maçlykdan peýdalanýarlar. Emma bu ýol
hereketine gatnaşylanda, olar y öz borçla
ryny ýerine ýetirmekden boşatmaýar. Py
ýadalar yň howpsuzlyg yny üpjün etmek
çäreleri häzirk i wagtda bütindünýä here
ketine öwrüldi. Häzirk i wagtda ýurdumyz
da ýollar şu wezipäni nazara almak arkaly
gurulýar. Türkmenistanyň ýol ulag düzümi
yşyklar bilen kadalaşdyr ylýan çatr yklar y,
köprüleri, ýerasty geçelgeleri, awtodural
galar y we beýlek ileri öz içine almak bilen,
pyýadalar yň mümk inçiliklerini has-da gi
ňeldýär.
Milli Liderimiziň «Döwlet adam üçin
dir!» diýen dünýä nusgalyk ýörelgesiniň
dabaralanmag y ilatyň bagtyýarlyg ynyň
berk binýadyny emele getirýär. Beýik baş
lang yçlar y bilen bizi ýagty ýollara atarýan
Gahr yman Arkadag ymyzyň jany sag, ömri
uzak, döwletli tutumlar y rowaç bolsun!
«Adalat».
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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Türkmen topragynyň hakyky watançysy, joşgunly waspçysy
Magtymguly Pyragynyň şygyrlary jemgyýetimiziň ruhy kämilligine, ahlak
sagdynlygyna hyzmat edýär, halkymyzyň watansöýüjiligini, erkinligini,
bitewüligini, agzybirligini, ýokary adamkärçilik sypatlaryny wasp edýän belent
aýdym bolup ýaňlanýar.

GAR AŞS YZLYK  ODAS Y
Garaşsyzlyk diýmek kowup tümlügi,
Owuz süýdi bolup atmasy daňyň.
Säher gunçalarny açýan bägüller,
Ýatladyp gyzlar yň nar ynç dodagyn.
Baglar yň başyny yrap çalaja,
Sabanyň şemaly erkin öwüsýän.
Dür dek hünjüleri düzüp boýnuna,
Daňdanyň çygyna ýuwulýan bossan.
Iýip gelýän gözleriň ak ýagyny,
Şapak — gözýetime çaýylan elwan.
Garaşsyzlyk diýmek,
		
süýji düýş görüp,
Ukudan örmesi illeň sag-aman.
Täze Günüň dogmazyndan öňinçä,
Tamdyrdan lowurdap çykýan mele nan.
Hyzmatynda gaýym durup topragyň,
Gara gumy zere öwürýän daýhan.
Otda taplap, bejerende polady,
Işçiniň alnyndan syr ygýan derdir.
Garaşsyzlyk —  
		
abatlygny serhediň
Sak goraýan ýiti gözli esgerdir.
Bereketli gelip gün, hepde, aýlar,
Guwanmakdyr her ýylyň dört paslyna.
Gadym kökleriňe aralaşyp çuň,
Göz ýetirip bilmegiň öz aslyňa.
Diňe kemsiz tanap oňman geçmişiň,
Bitirmeli parzyň ýene-de bir zat.
Amala aşyr yp arzuwlar yny,
Pederleriň ruhun eýlemekdir şat.
Ajap ertäň gönezligin şu günden
Tutup bilmek Garaşsyzlyk diýmekdir.

Müýnsüz garap adamlar yň ýüzüne,
Çeýneýän çöregiň halal iýmekdir.
Guba çägä oýkaýşyma bagr ymy,
Ýüregimiň «Watan!» diýip urşudyr.
Döwlet senamyzyň ýaňlanyp, Arşda
Ýaşyl Tugumyzyň parlap durşudyr.
Garaşsyzlyk diýmek, söýüp sporty
Türgenleşip taplamakdyr bedeniň.
Çarpaýa galşyna, jümle-jahany
Tisgindirip kişňemegi bedewiň.
Atalaň däplerne bolup wepaly,
Goragynda durmak namysyň-aryň.
Ýürekleri getirşine heýjana,
Baş perdeden heň çalmasy dutar yň.
Baýramlar yň gelip goşa-goşadan,
Toýlanmagy şowhuna baý toýlar yň.
Bolup dowamatyň, bagtyň nyşany,
Döremegi täze ojak-öýleriň.
Garaşsyzlyk diýmek, tutup oraza,
Kalbyňy päklige giňden açmakdyr.
Gurbanlyk gelende bezäp boýuňy,
Hiňňildikde ganat baglap uçmakdyr.
Döwre laýyk okuw jaýlar y döräp,
Pajarlap ösmegi ylym-bilimiň.
Jebisligiň ýaran bolup ilime,
Erkin saýramagy ene dilimiň.
Zawodlar y, fabrikleri gurup kän,
Has köpeldip kärhanalaň hatar yn.
Önümler öndürip ýokar y hilli,
Artdyrmakdyr kuwwatyny Watanyň.

Köl döredip Garagumuň goýnunda,
Gülzara öwürmek depe-gollar y.
Gurup asfalt ýollar çar ýan uzaýan,
Ulanmaga bermek demir ýollar y.
Ol ýollar diňe bir ýurt içine däl,
Uzap gidişine yklymlar sar y.
Döwletler gatnaşyp, ähli halklar yň,
Kalplar y birleşip tapar karar y.
Oňyn hyzmatdaşlyk işeňňirleşip,
Doganlyk şow alar ýüzünde Ýeriň.
Garaşsyzlyk — haýyr işleň gül açyp,
Palta urulmagy köküne şeriň.
Mähir paýlamaklyk birek-birege,
Ynsan üçin ýaraşykly gylykdyr.
Hözirini görüp ýagşy günleriň,
Parahat ýaşamak — Garaşsyzlykdyr!
Görki täzelenip şäher-obalaň,
Bina etmek dürli kaşaň ymarat.
Garaşsyzlyk — adam mertebesini,
Gün deňine götermekden ybarat.
Täze etraplar y döredip tarpdan,
Gaz, nebit ýataklaň gürelmegidir.
Garaşsyzlyk diňe maddy baýlyk däl,
Ruhy gymmatlyklaň döremegidir.
Heňňamlar döndükçe ösüp, özgerip,
Kämillige tarap barmagy döwrüň.
Garaşsyzlyk diýmek, keremli kelam,
Onda jem bolandyr manysy ömrüň!

Döwletmyrat NURYÝEW.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň berýän
maslahatlary:
1. Beden taýdan işjeňligi ýokarlandyrmaly we sport bilen meşgullanmaly;
2. Burnuň nemli bardasyna oksolin melhemini çalmaly;
3. Pasyllara görä geýinmeli;
4. C witamine baý önümler bilen iýmitlenmeli;
5. Iş ýerinde we öý otaglar ynda wagtal-wagtal penjireleri
açyp, howanyň tämiz bolmagyny üpjün etmeli;
6. Gyzyl burç ýa-da sar ymsak goşulan unaş bilen iýmitlenme
li. Sar ymsak bilen burç bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybyny
ýokarlandyrmaga ýardam berýän biologik işjeň maddalara
baýdyr;
7. Dümewiň ilkinji alamatlar y ýüze çykan ýagdaý ynda, hök
man maşgala lukmanyna ýüz tutmaly;
8. Asgyr ylanda we üsgürilende elýaglyk bilen agzyňy we
burnuňy ýapmaly;
9. Elleri elmydama arassa saklamaly, onuň üçin nahardan
öň we soň, hajathanadan soň, daşardan geleniňizden soň,
elleriňizi sabyn bilen gow y ýuwmaly;
10. Derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşman, öz
başdak kabul etmeli däl. Esasan hem bu antibak terial serişde
lere degişlidir;
11. Türkmenistanda ösýän dermanlyk ösümliklerden taý ýar
lanan melhem çaýlar yny içmeli;
12. Möwsümleýin keselleriň öňüni almak üçin maşgala lukmany bilen maslahatla
şyp, öňüni alyş sanjymlar yny öz wagt ynda kabul etmeli.

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.

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

Indeksi - 69426. Gazetiň asyl nusgasy «Adalat» gazetiniň
redaksiýasynda taýýarlanyldy we Metbugat merkezinde
ofset usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçberi 4 sahypa.
A-107673. 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

MAGT YMGULYNYŇ EDEBI
MIR ASYNDA AHLAK-HUKUK
TERBIÝESI
Hormatly Prezidentimiz 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwa
rynda Lebap welaýat yna amala aşyran iş sapar ynyň ba
şynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleý in göçme
mejlisinde Köpetdag yň eteginde akyldar şahyr ymyz Mag
tymguly Pyrag ynyň heýkeliniň bina edilmeginiň häzirk i
nesilleriň akyldar şahyra goý
ýan uly sarpasynyň nyşany
dyg yny belledi.
Magt ymguly Pyrag ynyň
baý hem-de gymmatly edebi
mirasyny ylmy esasda öw
renmek, onuň döredijiliginiň
tutuş Gündogar yň ylmy-me
deni durmuşy bilen aýr ylmaz
baglanyşyg yny
döwrebap
sanly tehnologiýalar yň üsti
bilen açyp görkezmek hem-de
beý ik akyldar yň doglan gü
nüniň 300 ýyllyg yny halkara
derejede mynasyp bellemek
maksady bilen, Türkmenista
nyň Prezidenti 2021-nji ýylyň
12-nji fewralynda Karara gol
çekdi.
Bellenilişi ýaly, 2024-nji
ýylda geçiriljek türkmen ede
biýat ynyň nusgaw y şahyr y
nyň şanly senesi mynasybet
li birnäçe çäreleri amala aşyrmak meý illeşdirilýär. Bütin
adamzadyň alt yn genji-hazynasyna giren meşhur akyldar
şahyr yň ömrüne we döredijiligine bag yşlanylan ýörite in
ternet portalyny döretmek maksat edinilýär.
Şahyr yň şyg yrlar ýyg yndysy dünýäniň türk, rus, iňlis,
azerbaýjan, arap, ermeni, belarus, gazak, özbek, täjik, gru
zin, ukrain, hytaý, ýapon, rumyn ýaly ençeme halklar yň
dillerine terjime edildi. Şeýle hem häzirk i zamanyň sanly
tehnologiýalar y arkaly ähli maglumatlar y özünde jemle
ýän «Magt ymguly Pyrag y ensiklopediýasyny» döretmek,
«Magt ymguly Pyrag y diwanynyň» sanly neşir görnüşini
taýýarlamak meý illeşdirilýär.
2024-nji ýylda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda
akyldar şahyr yň edebi mirasyny dünýä derejesinde öwren
megi hem-de wag yz etmegi ýola goýmak maksady bilen,
Aşgabat şäherinde Halkara ylmy maslahat y geçirmek me
ýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ady äleme do
lan ussadyň sözleri we pelsepew i pik irleri türkmen ede
biýat ynyň şöhrat yny hem-de watanç ylyk ruhuny belende
galdyr yp, dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna girdi.
Şahyr yň ynsanperwer pik ir-garaý yşlar y asyrlar geçse-de,
dünýäniň beýlek i ýurtlar ynda ýaşaýan hoşniýetli adam
lar yň hemmesine ata Watanyndak y ýaly düşnükli bolup
durýar.
2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda hormatly Prezidenti
miz Türkmenistanyň jemg yýetçilik-syýasy guramalar y
nyň we medeniýet ulgamynyň wek illeri bilen duşuşyg ynda
eden çyk yşynda şeýle diýdi:
— Men şu ýerde akyldar şahyr ymyz Magt ymguly Pyra
gynyň agzybirlige we watanç ylyga ýugrulan örän ruhube
lent «Türkmeniň» goşgusyna ýüzlenmek isleýärin.
Köňüller, ýürekler, bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar — daşlar,
Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,
Göteriler ol ykbaly türkmeniň.
Bu ajaý yp setirler millionlarça adamlar yň kalbyny bir
leşdirip, aýdyma, ganatly sözlere we nak yla öwrülip gelip
dir. Şu bitew ülik we watanç ylyk mizemez agzybirligi dö
redip, döwletimiziň hem-de milletimiziň sarsmazlyg ynyň
kepillendirmesi bolup durýar. Ýeňişlerimiziň güýjüne, gel
jekk i üstünliklerimiziň ygt ybarly girew ine öwrülýär.
Akyldar şahyr ymyzyň XVIII asyrda aýdan nesihatlar y,
öwüt-ündewleri eziz Diýar ymyzyň ösüp gelýän ýaş nesil
leriniň uly durmuş mekdebidir. Çünk i şahyr adamlar yň
gylyk-häsiýetlerini, päl-niýetlerini, ahlak sypatlar yny go

wulandyrmak bilen jemg yýetçilik gatnaşyklar yny gowu
landyrmak, näsazlyklar y ýok etmegiň mümk indigine yna
nypdyr. Şonuň üçin-de, ol ynsany bezeýän, ony hak yk y
ynsan edýän, mertebesini beýgeldýän gylyk-häsiýetler ha
kynda söz açypdyr.

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanynda
hem Magt ymguly Pyrag ynyň döredijiligine aýrat yn üns
berilýär. Magt ymguly Pyrag ynyň häzirk i zaman türkmen
medeniýetine gönüden-göni täsirini ýetirýän ajaý yp şahy
rana dünýäsiniň, gaýtalanmajak zehininiň syr y onuň dur
muş meselelerini esasy hem-de ikinji derejeli meselelere
bölmändigindedir. Beý ik şahyr yň döredijiligindäk i milli
watanç ylyk ruhy onuň ýoluny dowam etdirijiler, şeýle hem
özlerini onuň nesilleri diý ip atlandyrýan ildeşleri bilen
baglanyşdyrýar.
Aslynda, ata-babalar ymyz nesil terbiýesine uly üns be
ripdirler. Çünk i ähli zat terbiýeden başlanýar. Şu ýerde
maşgala terbiýesiniň hem uly ähmiýete eýedigini aýtmak
gerek. Şahyr yň goşgular ynyň aglabasy, hut şeýle terbiýe
den söz açýar. Şahyr haý yr işleri köp etmegi, şerden bolsa
gaçmagy diýseň ynandyryjy ündeýär. Akyldaryň ündeýşi
ýaly, halallyk, agzybirlik, ynsanperwerlik, merdanalyk ýa
ly häsiýetleri hemişelik hemra edinip, agzalalyk, açgözlük,
haramlyk, göriplik, göwnüçökgünlik ýaly ýaramaz häsi
ýetlerden daşda durmak zerurdyr.
Beý ik akyldar yň «Gul bolgul» atly goşgusynda il ogly
bolmak garaý yşlar y tesw irlenýär:
Häkim bolsaň, halky Gün kibi çoýgul,
Akarda suw, ýa öserde ýel bolgul.
Şahyr halal zähmet çekmegi kada-adatlara gabat gelme
ýän işlerden gaça durmag y ündeýär:
Musulman sen, habar algyl zulaldan,
Gaçawer haramdan, isle halaldan.
Akyldar şahyr yň XVIII asyrdak y oý-pik irleri, pähimpaýhasy biziň şu günk i Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk
döwründe täze many-mazmuna eýe bolýar.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, döwletiň, jem
gyýetiň we şahsyýetiň özara sazlaşykly ösüşini hukuk taý
dan kepillendirmegi, ösen döwleti döretmegi, raýat jem
gyýetini gurmag y we ruhy-ahlak taýdan kämil, ýokar y
aň-düşünjeli we beden taýdan sagdyn şahsyýeti kemala
getirmegiň üpjün edilmeginden ybaratdyr. Bu bolsa XVIII
asyrda ýaşan beý ik akyldar şahyr ymyz Magt ymguly Py
rag ynyň arzuwlar ynyň, öwüt-ündewleriniň häzirk i za
manda — Berkarar döwletimiziň bagt yýarlyk döwründe
mähriban Arkadag ymyzyň taýsyz tagallalar y bilen amala
aşyr ylýandyg ynyň aýdyň subutnamasydyr.
Aşyrgeldi JUMAÝEW,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň
raýat hukugy kafedrasynyň dosenti,
ýuridiki ylymlaryň kandidaty.

HORMATLY ILDEŞLER!
2021-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuratura
synyň, Türkmenistanyň Ýokar y kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň
gatnaşmaklar ynda hukuk meseleleri boý unça raýatlar yň jemg yýetçilik kabul edişligi geçirilýär.
Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaý ynda, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň
binasynda sagat 9:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefonlar:
39-19-20; 39-19-21.

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.

