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ÖSÜŞLER WE ÜSTÜNLIKLER — DÖWRÜMIZIŇ AJAÝYP KEŞBI
Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýa
mynyň Galkynyşy döwri baý taryhy wakalary, zähmet üstünlikleri bilen parahatçylykly
ösüşlerimizi dabaralandyrýar. Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk ýörelgeleri
niň esasynda amala aşyrylýan işler bolsa ösüşlerimiziň täze gözýetimlerini açýar. Munuň
şeýledigini «Hakyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir gününde ýurdumyzyň ähli
pudaklarynda gazanylýan zähmet üstünliklerine ser salanyňda hem görmek bolýar.
Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň
15-nji aprelde Balkan welaýat ynda toý sapar yn
da bolýan mahalynda 400 orunlyk köpugur
ly hassahananyň ulanylyşyna ak pata bermegi
Gahr yman Arkadag ymyzyň uzak geljegi nazar
laýan dürdäne paýhasy, alymlyk garaý yşlar y si
ňen «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň netijeli
işler, uly üstünlikler bilen amala aşyr ylýandyg y
nyň nobatdak y beýany boldy.
Hormatly Prezidentimiziň Karar y esasynda
Türkmenbaşy şäherinde ähli amatlyklar y bolan 4
gatly, 60 öýli 5 sany ýaşaý yş jaý toplumynyň gur
luşyg ynyň hem Arkadagly Serdar ymyzyň mübä
rek toý sapar ynyň dowam edýän günlerinde baş
lanmag y halk ymyzda belent buýsanjy, döredijilik
işgärlerinde bolsa Watan waspyna ýugrulan eg
silmez ylhamy döretdi.
Çünk i halk ymyz päk, ýagşy arzuwlar y
ny aýdanynda «ojag yňa siňsin» diý ip dileg ed
ýär. Öý-ojak döwletliligiň özenine deňelýär.
Horm at l y Prez id ent im iz iň: «Her bir maş
galany häzirk i zaman öýi ýa-da jaý y bilen üp
jün etmek meniň esasy aladalar ymyň biri
bolar» diýen parasatly sözleriniň durmuşa ge
çir il işin iň beý any bolan bu çäre Gahr y man
Arkadag ymyzyň häzirk i zaman obalar ydyr şä
herleri gurmak ýaly sahawatly başlang yçlar ynyň
döwletlilik ýörelgelerimiz esasynda dowam etdi
rilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

20-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde paýtag
tymyzdak y «Oguzkent» myhmanhanasynda ge
çen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII
mejlisi «Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylyny çuň
mazmun bilen baýlaşdyran wakalar yň biri boldy.
Ýurdumyzyň pudaklaý yn düzümleriniň ýol
başçylar ynyň, atşynaslar yň, köpçülikleý in habar
beriş serişdeleriniň wek illeriniň we daşar y ýurt
ly žurnalistleriň gatnaşmag ynda geçen bu forum
ýokar y derejedäk i guramaçylyga, işjeňlige we uly
üstünliklere beslendi.
Arkadagly Serdar ymyzyň nygtaý yşy ýaly, bu
halkara forumyň Türkmen bedewiniň milli baý
ramynyň döwlet derejesinde bellenilýän günle
rinde geçirilmeginiň çuň manyly ähmiýeti bar.
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynda Ga
raşsyz, Bitarap Watanymyz Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galk ynyşy döwrüne gadam bas
dy. Şu ýyl döwlet Garaşsyzlyg ynyň 31 ýyllyk baý
ramy bellenilýän eziz Diýar ymyzda Gahr yman
Arkadag ymyzyň başlang yjy bilen ýola goýlan
döwletli tutumlar biziň üçin esasy ýol-ýörelgedir.
2010-njy ýyl d a Gah r y m an Arkadag y myzyň
başlang yjy esasynda döredilen, ştab-kwartirasy
Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atç ylyk
assosiasiýasynyň häzirk i wagtda ýurdumyzdan
we dünýäniň 30-dan gowrak döwletinden 188
agzasy bar.

Ýurt Baştutanymyzyň Halkara ahalteke at
çylyk assosiasiýasynyň XII mejlisiniň gün ter
tibine laý yklykda, Türkmen bedew iniň milli
baýramy mynasybetli ýurdumyzyň atşynasla
ryna hem-de Halkara ahalteke atç ylyk assosia
siýasynyň daşar y ýurtly agzalar yna «Türkme
nistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly
ady dakmak hak ynda Permanlara gol çekmegi
bedewlerimiziň şan-şöhrat yny dünýä dolduran
şanly waka boldy. Bu halkara foruma dünýäniň
dürli ýurtlar yndan Halkara ahalteke atç ylyk as
sosiasiýasynyň agzalar ynyň sanly ulgam arka
ly hem gatnaşyp çyk yş edendiklerini bellemek
ýerliklidir.
M e jl is i ň d ow am y nd a h o rm a t l y
Prezidentimiziň Halkara ahalteke atç ylyk asso
siasiýasyna türkmen we daşar y ýurtly täze agza
lar y kabul etmek baradak y çözgütleri tassykla
mak hak ynda Kararlara gol çekmegi bolsa ýatda
galyjy buýsançly pursatlara beslendi.
Ady tar yhyň gymmatly çeşmelerine, gözelli
giň we ýyndamlyg yň waspynyň deňeşdirmesine
öwrülen ahalteke bedewlerimiz hak ynda dünýä
okyjylar ynyň söý üp okaýan dürdäne eserlerini
sowgat beren, milli medeniýetimiziň kämil de
rejede baýlaşmag y babatda beý ik işleri durmuşa
geçiren Gahr yman Arkadag ymyzyň uzak gelje
gi nazarlaýan parasatly başlang yçlar yny, döw
letlilik ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirip,
halk ymyzyň has-da eşretli durmuşda ýaşamag y
üçin ählitaraplaý yn şertleri döredýän hormatly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt,
umumadamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaç
lyklara beslensin.
«Adalat».

Resmi habar
«Türkmenistanyň prokuraturasy hak yn
da» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy mad
dasyna laý yklykda, Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaş ys y Serd ar Berdimuhamedow Ka
rar a gol çekdi. Resminama laý yklykda,
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurberdi Begmy
radowiç Meredow Ahal welaýat ynyň Tejen etra
bynyň prokuror y wezipesine bellenildi;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Gaýg ysyz Orazmy
radowiç Toparow Balkan welaýat ynyň Bereket
etrabynyň prokuror y wezipesine bellenilip, ol Le
bap welaýat ynyň Darganata etrabynyň prokuro
ry wezipesinden boşadyldy;
ýustisiýanyň geňeşçisi Begenç Ýazmuham
medowiç Gurbangulyýew Lebap welaýat ynyň
Darganata etrabynyň prokuror y wezipesine bel
lenilip, ol Daşoguz welaýat ynyň Gurbansoltan
eje adyndak y etrabynyň prokuror y wezipesinden
boşadyldy;
ýustisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanow iç
Çar yýew Daşoguz welaýat ynyň Gurbansoltan eje
adyndak y etrabynyň prokuror y wezipesine belle
nildi;
1-nji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýew iç

Ataýew Daşoguz welaýat ynyň Köneürgenç etra
bynyň prokuror y wezipesine bellenildi;
1-nji derejeli ýurist Rüstem Amangeldiýew iç
Daňatarow Daşoguz welaýat ynyň Ruhubelent et
rabynyň prokuror y wezipesine bellenildi;
ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletgeldi Gurban
mämmedowiç Mämmetamanow Mar y wela
ýat ynyň Mar y şäheriniň prokuror y wezipesine
bellenildi;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Aşirgeldi Baýram
sahatow iç Annasahatow Mar y welaýat ynyň Oguz
han etrabynyň prokuror y wezipesine bellenildi;
ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Bat yr Rozmyrado
wiç Art ykow Mar y welaýat ynyň Garagum etra
bynyň prokuror y wezipesine bellenildi;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Perman Allamyra
dow iç Ataýew Aşgabat şäheriniň prokuror ynyň
orunbasar y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Garýagdy Zülpiýe
wiç Jumalyýew Ahal welaýat ynyň Tejen etraby
nyň prokuror y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, 1-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarow iç Hu

daýgulyýew Balkan welaýat ynyň Bereket etraby
nyň prokuror y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y se
bäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahym Ak
myradow iç Akmyradow Daşoguz welaýat ynyň
Köneürgenç etrabynyň prokuror y wezipesinden
boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbanow
Daşoguz welaýat ynyň Ruhubelent etrabynyň
prokuror y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç
Myradow Mar y welaýat ynyň Mar y şäheriniň
prokuror y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y sebäp
li, 1-nji derejeli ýurist Döwlet Sabyrowiç Çar yýew
Mar y welaýat ynyň Oguz han etrabynyň proku
ror y wezipesinden boşadyldy;
ygt yýarlyk möhletiniň tamamlanmag y se
bäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nagmatnur
Kakamyradowiç Kakabaýew Mar y welaýat ynyň
Garagum etrabynyň prokuror y wezipesinden
boşadyldy.
(TDH)

Hormatly atşynaslar!
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilýän
Türkmen bedewiniň milli baýramy günlerinde biz
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mej
lisini geçirýäris. Men siziň ähliňizi bu mejlisiň geçi
rilmegi hem-de Türkmen bedewiniň milli baýramy
bilen tüýs ýürekden gutlaýar yn.
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynda Garaş
syz, Bitarap Watanymyz Berkarar döwletiň täze eý
ýamynyň Galk ynyşy döwrüne gadam basdy. Şu ýyl
döwlet Garaşsyzlyg ynyň 31 ýyllyk baýramy bellenil
ýän eziz Diýar ymyzda Gahr yman Arkadag ymyzyň
başlang yjy bilen ýola goýlan döwletli tutumlar bi
ziň üçin esasy ýol-ýörelgedir. Şoňa görä-de, biz bu
başlang yçlar y dowam etdirýäris. Milli Liderimiziň
başda durmag ynda kabul edilen 2022 — 2052-nji
ýyllar üçin Milli maksatnamamyz hem hut şu mak
sada — Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de
gülläp ösmegi, mähriban halk ymyzyň ýaşaý yş-dur
muş derejesiniň has-da ýokarlanmag y ýaly il-ýurt
bähbitli tutumly işleriň durmuşa geçirilmegine gö
nükdirilendir.
Biz milli baýlyg ymyz we halk ymyzyň göz gu
wanjy bolan behişdi bedewlerimiziň şan-şöhrat yny
dabaralandyrýan Türkmen bedewiniň milli baýra
myny ähli halk ymyz hem-de dünýädäk i ahalteke
bedewleriniň janköýerleri bilen bilelikde belläp geç
ýäris.
Milli mirasymyzy aýawly saklamak we dünýä
ýaýmak biziň alyp barýan döwlet syýasat ymyzyň
esasy ugurlar ynyň biri bolup durýar. Şeýle bolansoň,
ady rowaýata öwrülen, dünýä medeniýetinde myna
syp orun eýelän ahalteke bedewleriniň Ýer ýüzündä
ki abraý y, şan-şöhrat y barha belende göterilýär.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Biz mejlisiň dowamynda birnäçe soraglara sere
deris. Assosiasiýanyň daşar y ýurtlardak y agzalar y
nyň çyk yşlar yny diňläris. Onuň Ýer ýüzünde ahalte
ke atçylyg yny ösdürmek ugrunda netijeli işleri alyp
baran agzalar yna Türkmenistanyň hormatly atlar y
ny dakar ys. Şeýle hem assosiasiýa agza bolmaga isleg
bildirip ýüz tutan, ýurdumyzyň we daşar y ýurtlar yň
raýatlar yny agzalyga kabul ederis. Mundan başgada, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň gura
maçylyk meselelerini hem ara alyp maslahatlaşar ys.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Siziň bilşiňiz ýaly, Halkara ahalteke atçylyk asso
siasiýasynyň döredilenine şu ýyl on iki ýyl dolýar.
Häzirk i döw ürde bu abraýly halkara guramanyň
ýurdumyzdan we dünýäniň 30-dan gowrak döwle
tinden 188 agzasy bar. Assosiasiýanyň agzalar ynyň
alyp barýan işleriniň netijesinde ahalteke bedewleri
niň we olar yň muşdaklar ynyň sany ýylsaý yn artýar.
Behişdi bedewlerimiz ähli döw ürlerde-de milli
gymmatlyg ymyz, buýsanjymyz, göz guwanjymyz,
türkmen ojag ynyň ýaraşyg y we tutumly toýlar yň
bezegi bolup geldi. Häzirk i döw ürde tejribeli atşy
naslar y, seý isleri, çapyksuwarlar y we bu ugra degişli
beýlek i hünärmenleri taýýarlamak hem-de olar yň
hünär derejelerini ýokarlandyrmak boý unça zerur
işler amala aşyr ylýar. Atşynaslar ymyzyň ýaşaý yşdurmuş şertlerini gow ulandyrmak, pudag yň mad
dy-enjamlaý yn binýadyny has-da pugtalandyrmak
babatda döwletimiz tarapyndan giň gerimli işler
durmuşa geçirilýär. Sebäbi behişdi bedewlerimiz
ösüşleriň belent sepgitlerine barýan Garaşsyz Wata
nymyzyň özboluşly nyşanydyr.
Biziň bedewlerimiziň tebig y gözelligi, çydamlyly
gy hem-de özboluşly başarnyklar y asyrlar yň dowa
mynda sungat yň ähli görnüşleri üçin ylham çeşmesi
bolup geldi.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybet
li ýurdumyzda ahalteke atlar ynyň halkara gözellik
bäsleşigi we ylmy-amaly maslahatlar guralýar. Ýet
ginjek, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlar yň
arasynda baýramçylyk at çapyşyklar y, atly sport ýa
ryşlar ynyň dürli görnüşleri geçirilýär. Şeýle-de be
dewleriň gözelligini şek illendiriş we amaly-haşam
sungat ynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosu
ratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrun
da döredijilik bäsleşikleri guralýar.
Men pursatdan peýdalanyp, siziň ähliňizi «Hal
kyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmen bede
winiň milli baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly
çärelere gatnaşmaga çag yrýar yn.
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI
mejlisinde eden çyk yşymda men assosiasiýanyň
öňünde durýan esasy wezipeleri belläp geçipdim.
Onuň işini mundan beýläk-de talabalaý yk alyp bar
mak üçin «Türkmen atlar y» döwlet birleşigi Halkara
ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen bilelikde:
— ahalteke bedewleriniň merkezleşdirilen to
humçylyk hasabat yny ýöretmek üçin daşar y ýurtla
ryň atçylyk assosiasiýalar y bilen ýola goýlan hyzmat
daşlyg yň gerimini has-da giňeltmeli;

— dünýäde arassa ganly ahalteke at lar y nyň baş
sany ny artdyrmak we bu ugurda alnyp bar ylýan
seçg i-tohumç ylyk işlerini ylmy esasda öwrenmek
boý unça zer ur işleri geçirmel i;
— ýurdumyzda we daşar y ýurtlarda ahalteke
bedewlerine bag yşlanyp geçirilýän ylmy masla hat
lar y, duşuşyk lar y, medeni çäreleri, bedew bäsleşik
lerini, serg ileri we auksionlar y gurama ly hem-de
olara gatnaşma ly;
— ahalteke bedewleriniň täze tohumç ylyk nesil
ugurlar y ny döretmel i;
— ýurdumyzda we daşar y ýurt larda halk ara de
rejedä k i at ly sport bäsleşik lerini gurama ly we olara
gat naşma ly;
— dünýäniň arassa ganly ahalteke at lar y nyň
halk ara «tohumç ylyk kitaby ny» döretmel i;
— dünýä bell i «Galk y nyş» mill i at üst ündä k i
oýunlar topar ynyň daşar y ýurtlarda çyk yşlar yny
gurama ly;
— ahalteke atç ylyk medeniýet ini we sungat y ny
wag yz etmek üçin kitaplar y taý ýarlama ly hem-de
sanly ulgam ark a ly ma habat çärelerini geçirmel i;
— assosiasiýanyň agz a lar y nyň ahalteke atç yly
gy ny ösdürmekde we giňden wag yz etmekde alyp
bar ýan işlerini höweslend irmel i.
Bu işler Halk ara ahalteke atç ylyk assosiasiýasy
nyň işini döwrebap derejede guramak üçin esasy
ýörelge bolma lydyr.
Hormatly atşynaslar!
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Ýurdumyzda behişd i bedewlerimize belent sarpa
goý ulýar. Olar yň hormat y na ýadygärl ik toplumlar y
we ençeme bina lar gur uldy. Aşgabat atç ylyk sport
toplumynda açyk manež, Halk ara ahalteke atç ylyk
sport toplumy, Ahal welaýat y nyň Gökdepe etraby
nyň Kärizek geňeşl ig inde döw rebap Aba Annaýew
obasy, paý tag t y myzda Halk ara ahalteke atç ylyk as
sosiasiýasy nyň we Halk ara «Türk men alabaý it le
ri» assosiasiýasy nyň merkezi ulanmaga berild i. At
çylyk pudag y ny ösdürmek maksady bilen, häzirk i
wagtda Ahal welaýat y nyň Gökdepe etrabynda 600
baş ahalteke aty ny sak lamaga niýet lenen täze at ha
nanyň gurluşyg y nyň alnyp bar ylýandyg y ny hem
bellemelid iris.
Şu ýyl Türk men bedew iniň mill i baý ramy my
nasybet l i Balk an welaýat ynda ýetg injek leriň, uly
ýaşly hem-de ha ly pa çapyksuwarlar yň gatnaşma
gynda baý ramç ylyk at çapyşyk lar y ny geçireris. Şu
maksat bilen, Balk an atç ylyk sport toplumy nyň
durk y täzelend i.
Hormatly atşynaslar!
Ýurdumyz yň ýok ar y we or ta hünär okuw mek
deplerinde atç ylyg yň, at ly spor t uň dürl i ugurlar y
boý unça ýaş hünärmenleri halk ara derejede taý
ýarlamak boý unça deg işl i işler geçirilýär. Ahal
welaýat y nyň täze gur ulýan edara ediş merkezinde
Halk ara atç ylyk ýok ar y okuw mekdebiniň hem-de
atç ylyk boý unça Ylmy-önümçil ik merkeziniň gur
luşyg y tamamlaý jy tapg yrda alnyp bar ylýar. Bu
bolsa ýurdumyzda atç ylyk pudag y ny halk ara de
rejede ösdürmäge döwlet imiz tarapyndan aý rat yn
üns berilýänd ig iniň ýene-de bir aýdyň subutnama
sydyr.
Atç ylyk pudag y ny ösdürmäge uly goşant goşan
türk men we daşar y ýurt ly atşy naslara «Türk menis
tanyň at gaz anan atşy nasy», «Türk menistanyň us
sat ha ly pa çapyksuwar y», «Türk menistanyň ussat
ha ly pa seýsi» we «Türk menistanyň halk atşy nasy»
diýen hormat ly at lar da k ylýar. Biz geljekde-de öz
ykba ly ny atç ylyga baglan atşy naslar yň ha lal zäh
met ine my nasyp ba ha bermek boý unça alyp bar
ýan işlerimizi dowam ederis.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhrat y müň
ýyllyk lar yň dowamynda äleme dolup gelýär. Biziň
şöhrat ly bedewlerimiziň dünýäniň atç ylyk mede
niýet iniň döremeg inde uly goşandy bardyr. Şoňa
görä-de, biz ahalteke at lar y nyň baş sany ny artdyr
mak we dünýädä k i şan-şöhrat y ny has-da belende
galdyrmak, mill i atşy naslyk mekdebiniň gady my
däplerini gorap sak lamak we baýlaşdyrmak boý un
ça möhüm işleri mundan beýläk-de alyp barar ys.
Merdana halk y myz yň bu gady my däplerini ýaş ne
sillerimize ýet irmek hem-de olar yň behişd i bedew
lere bolan söýg üsini artdyrmak boý unça durmuşa
geçirilýän çäreleri has-da rowaçlandy rar ys.
Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Men sizi «Halk yň Ark adagly zamanasy» ýylyn
da Halk ara ahalteke atç ylyk assosiasiýasy nyň XII
mejl isiniň üst ünl ik l i geçirilmeg i hem-de ýurdu
myzda dabara ly bellenilýän Türk men bedew iniň
mill i baý ramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürek
den gut laýar yn.
Siziň ähl iň ize berk jan saglyg y ny, maşga la aba
danç ylyg y ny, türk men bedewleriniň şan-şöhrat y ny
dünýä ýaý makda alyp bar ýan asylly işleriňizde uly
üst ünl ikleri arzuw edýärin.
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WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR!

ATA PENDI —
NESILLERE GÖRELDE

Häzirk i täze tar yhy döw ürde jemg yýetiň ruhy
sagdynlyg yny we ahlak taýdan kämilligini üpjün
etmek, tar yhy-medeni mirasa sarpa goýmak, atababalar ymyzyň hem-de tutuş adamzadyň nesil
den-nesle geçirilip gelinýän däplerini durmuşa or
naşdyrmak Arkadagly Serdar ymyzyň alyp barýan
döwlet syýasat ynda aýrat yn uly orna eýe.
Ykbal ýoly haçan-da lezzetli ýaşalanda, onuň
ömri dowamat bolýar. Halk ymyzyň asylly däbi
bar. Ol hem maşgalada ata-enä hormat goýmak,
her başlan işiňi olar yň maslahat y we ýol görkez
mesi esasynda alyp gitmekdir. Bu bolsa şol işiň
şowly bolmag yna getirýär. Haýsy işiň başyna bar,
islendik käri saýla, tapaw udy ýok, maslahatly iş
leriň netijesi elmydama her kim üçin peýdaly we
üstünlikli bolýar. Çagalyg yndan bu häsiýetleri
özünde jemlän ynsan tutanýerli, maksada okgun
ly we adamkärçilik tarapyndan belent häsiýetli
bolýar. Biz muňa hormatly Prezidentimiziň atasy
Mälikguly aganyň ömür ýolunyň mysalynda hem
aýdyň göz ýetirýäris. Ol şol wagt urşuň yzynda
galan 11 ýaşlyja oglanjykdy. Emma ol 11 ýaşlydy
gyna seretmezden, uly adamlar ýaly, kähalat uly
adamlardan hem çydamly, başarnykly, ugurtapy
jy hereketleri amala aşyrýardy. Sebäbi ol Watan
gorag yna meýletinlik bilen giden Berdimuhamet
Annaýewiň kämil terbiýesini alan çaga. «Döwlet
guşy» romanynda beýan edilýän Berdimuhamet
aganyň «akyl sandyg ynda» Mälikguly üçin gerek
bolan ähli zatlar bar. «Boljak oglan ýaşlyg ynda baş
bolar» diý ilýäni şu.
Ynha, biziň döwrümiziň çagalar yna nusgalyk

häsiýetler. Aslynda, halk ymyzyň ruhy-ahlak ynanç
lar ynda hem-de ýörelgelerinde çaga we köp çagaly
lyga aýrat yn orun degişlidir. Her bir maşgalanyň
dowamat y, milletiň geljegi, jemg yýetiň guwanjy bo
lan çaganyň dünýä inmegine uly umyt, arzuw bilen
garaşylýar. Halk ymyzyň çaga bolan söýgüsi barada
dürli döw ürlerde syýahatçylar öz işlerinde we ýa
zyp galdyran ýazg ylar ynda: «Türkmenler häsiýeti
boý unça örän çagasöý üji halk» diý ip belläpdirler.
Ýeri gelende, halk ymyzda köp çagalylyg yň döw
letlilik hasaplanýandyg yny, köp çagaly maşgalala
ryň bagtly maşgala saý ylýandyg yny bellemelidiris.
Bu barada Gahr yman Arkadag ymyz öz eserle
rinde kakasy Mälikguly aganyň, käbesi Ogulabat
ejäniň nusgalyk terbiýesiniň özboluşly aýrat yn äh
miýetli taraplar y dogrusynda ýak ymlylyk bilen ýat
laýar. «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar» eserinde
Gahryman Arkadagymyz bu barada: «Meniň özü
me berlen terbiýe, edep-ekram üçin ene-atama min
netdardyg ymy şu ýerde ýene-de aýdasym gelýär.
Ene-atanyň sözi, ulular yň aýdany ýaşlar üçin mek
depdir. Ulynyň her bir sözi, hereketi ýaşlara nusga
bolmalydyr» diý ip, örän düşnükli beýan edýär.
Adamyň başyna düşýän kynçylyklar onda ru
hubelentligi, beý ik maksatlara ýetmäge bolan yh
lasy pugtalandyrýar. Arkadagly Serdar ymyzyň
mähriban atasynyň durmuşyň agyr ýyllar ynda
başyndan geçiren wakalar y onda beý ik hyzmatla
ry bitirmäge bolan höwesi, yhlasy, iň esasy bolsa
gahr ymançylyg y döredýär. Çagalyg yny urşa ogur
ladyp, tiz ýigit çykan Mälikguly aga Watanyna we
halk y na bolan kämil söýgüsi, gündelik işi, ruhube
lentligi bilen kynçylyklara döz gelipdir. Şeýle hem
Arkadagly Serdar ymyzyň atasy türkmen halk y
nyň milli däp-dessurlar yna, ruhy-ahlak gymmat
lyklar yna aýrat yn gadyr goý updyr. Şeýlelikde, şol
gazaply kyrk ynjy ýyllarda edermenligiň, kämil yn
sanyň özboluşly mekdebine öwrülipdir.

2022-nji ýylyň 22-nji apreli, anna.

Gahr yman Arkadag ymyz bu barada: «Şeýle
agyr şat ylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip,
oba adamlar yna goldaw-hemaýat beren, beý ik gah
rymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwan
ýar yn, buýsanýar yn. Mähriban kyblamyň ömür
ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beý ik ahlak
sypatlar y, meniň idealym, meniň durmuş uniwer
sitetim» diý ip nygtaýar.
Halk ymyzyň döwletlilik ýörelgesiniň milli aý
rat ynlyklar y bar. «Oguldyr döwletiň başy» diýýän
ýörelgä uýýan halk ymyzyň akyldar şahyr y Mag
tymguly Pyrag y öz goşg y setirlerinde: «Huda berse
sagadatly bir perzent, garr ygan çag yňda ýaş eder
seni» diýýär. Emma perzent öz-özünden sagadat
ly bolubermeýär. Onuň sagadatlylyg y maşgala oja
gyndan berlip başlanýan terbiýede.
Watany söýmek, milletiň milli ruhuny merte
belemek, ata-babalar yň durmuş tejribesini öwren
mek, özleşdirmek, döwrebap derejede, umuma
damzat derejeli gymmatlyklar bilen utgaşdyr yp,
kämilleşdirmek babatda biziň hemmämize şahsy
göreldesini görkezýän Arkadagly Serdar ymyz we
zipä girişmek dabarasynda eden tar yhy çyk yşynda:
«Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň mukaddes
ligini arşa göterýän halkdyr ys!» diý ip bellemegi,
hormatly Prezidentimiziň ata-enä, nesil terbiýesi
ne, ýaşlar yň ählitaraplaý yn kämilligine, aýrat ynda maşgala gymmatlyg yna uly hormat goýýandy
gyny kepillendirdi.
Umuman, durmuş tejribesiniň aýrat ynlyklar y
ny içgin yzarlap, halk ymyzyň öz yzlar ynyň my
nasyp dowam etdirilmegine berýän ähmiýetiniň
örän çuňňur many-mazmuna eýedigine aýdyň göz
ýetirýäris. Bu babatda hormatly Prezidentimiziň
öz ömür menzilleri hem, maşgala dessur y hem bi
ziň üçin özboluşly mekdepdir. Onda-da nusgalyk
mekdepdir.
Milli gymmatlyklar ymyzy, türkmençilik ýol-ýö
relgelerimizi dabaralandyrýan, olar y ýaş nesillere
ýetirmekde ähli mümk inçilikleri döredýän, ýaşlara
nusgalyk görelde bolýan hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak bolsun, aýdyň maksatly tutum
ly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin.
Gurbanmyrat MUHAMMEDOW,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar
guramasynyň Merkezi geňeşiniň
baş hünärmeni.

Energiýa serişdeleri —
döwletimiziň kuwwaty
Ynsan ýaşaýşynda Gün şöhlesi deý in zerur hasaplanyl
ýan, ýollar ymyza, öýlerimize ýagt y saçýan elektrik energi
ýasy durmuşymyzyň diregidir. Häzirk i wagtda ýaşaýşymy
zy elektrik energiýasyz göz öňüne getirmek asla mümk in
däl. Watanymyzyň halk hojalyg ynyň kuwwatly ösmeginde
energetika pudag ynyň orny örän uludyr. Şonuň üçin hem
bu pudag yň döwrebaplaşdyr ylmag y ugrunda möhüm we
zipeler durmuşa geçirilýär. Elektrik energiýasy ulgamy
ny ösdürmegiň konsepsiýasyna laý yklykda, gazturbinaly
elektrik beketler, elektrik geçiriji ulgamlar, paýlaýjy elektrik
podstansiýalar, şäherlerdäk i we obalardak y elektrik üpjün
çilik ulgamlar y täzelenýär. Häzirk i wagtda bu pudag yň ös
dürilmegine ägirt uly maýa goý um serişdeleriniň gönükdi
rilmegi bilen energetika senagat ynyň üpjünçilik kuwwat y
artýar. Kuwwatly elektrik stansiýalar y, elektrik geçirijileri
yzygiderli gurulýar, bar bolanlar ynyň durk y häzirk i za
man ülňülerine laý yk gelýän enjamlar, kompý uter
tehnologiýalar y, sanly ulgam bilen täzelenilýär.
Halkara jemg yýetçiliginiň howanyň
üýtgemeginiň, daşk y gurşawa zyýan

energiýasy şertnamalaý yn esasda daşar y ýurt döwletleri
ne hem eksport edilýär.
Şeýle hem dünýäniň ünsüni özünde jemleýän Türk
menistan — Owganystan — Pak istan — Hindistan gaz
geçirijisiniň ugrunda Türkmenistan — Owganystan —
Pak istan ýokar y woltly elektrik geçiriji ulgamynyň hem
gurluşyg y alnyp bar ylýar. Ol TOPH gaz geçiriji ulgamy
nyň düzümleý in desgalar yny elektrik energiýasy bilen
ygt ybarly üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, türkmen
toguny Owganystana, Pak istana we Günorta Aziýanyň
beýlek i ýurtlar yna eksport etmäge, sebitde parahatçylyg y
we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, döwletleriň arasyn
dak y hyzmatdaşlyg y ösdürmäge mümk inçilik döredýär.
Bu halkara taslamada täze iş orunlar ynyň döredilmeginiň
hasabyna ilat yň iş bilen üpjünçiligini ýokarlan
dyrmak, ýaşaý yş şertlerini gow ulandyr
mak ýaly möhüm ähmiýetli wakalar
öz mynasyp ornuny tapýar.
Daşk y gurşaw y goramak,
tebigata aýawly çeme
leşmek ýaly dün
ýä ähmiýetli

Ekologiýa abadançylygy
«Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanda ösümlikleri goramag yň
2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň hem-de şol maksatnamany
amala aşyrmak boý unça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meý ilnamasynyň, şeýle-de Türk
menistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlyg y ösdürmek boý unça
2022 — 2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasynyň tassyklanylmag y ýurdumyzda daşk y gur
şaw yň gorag yny we amatly ekologiýa gurşaw yny üpjün etmek boý unça alnyp bar yl
ýan anyk işleriň mysalydyr.
Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlyg y ösdürmek
boý unça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasy «Türkmenistanyň daşar y ykdysady işi
ni ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» we «Türkmenistanyň
energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnama
synda» bellenen wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, döwrebap tehnologiýalar yň
esasynda işleýän we eksporta gönükdirilen Türkmenistanyň wodorod energetikasy
pudag yny döretmek bilen bagly giň strategik maksatlar yň we çäreler toplumynyň
amala aşyr ylmag yny üpjün etmek ugrunda halkara hyzmatdaşlyg y ösdürmek mak
sadyna eýerýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galk ynyşy döwründe ekologiýa howpsuzlyg y
nyň we amatly daşk y gurşaw yň ýokar y derejede goralmag y ugrunda taýsyz tagallalar
edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri elmydama
rowaç bolsun.
Şamyrat GUMMANOW,
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine
ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy.

MAŞG AL A
mukaddesligi
Agzybirlik türkmeniň aslyndan gaýdyp,
onuň maşgala ahlagyna we medeniýetine
mäkäm ornaşandyr. Özara düşünişmek, birekbirege geçirimlilik, ylalaşygy tapmak agzybir
gatnaşyklaryň esasy aýratynlyklarydyr. Agzy
bir maşgalalardan düzülen jemgyýet sagdyn
jemgyýetdir. Sagdyn jemgyýet bolsa döwletiň
gülläp ösmeginiň iň esasy şertidir.
Türkmeniň maşgala terbiýesiniň gözbaşyn
da ata-babalar ymyzdan miras galan mertlik,
namysjaňlyk, ene-mamalar ymyzdan nesildennesle geçip gelen edeplilik, mylaý ymlyk, asylly
lyk, wepalylyk ýörelgeleri bar.
Ata Watanymyzda milli ýörelgelere eýerýän
häzirk i zaman maşgala ojag ynyň berk bolma
gynda, eneleriň we çagalar yň hukuklar ynyň
goralmag ynda ýurdumyzda hereket edýän
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, Türkme
nistanyň Maşgala kodeksiniň, Türkmenista
nyň Raýat kodeksiniň ähmiýeti uludyr.
Beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan baý nesli
kemala getirmäge ömrüni bag yş edýän türk
men zenanlar y maşgala ojag ynyň mukaddes
ligini, çaga terbiýesiniň mähribanlyg yny biziň
günlerimize ýetiripdirler. Maşgala ojag ynyň
mukaddesligi öz gözbaşyny enä, ata we maş
galadak y uly ýaşlylara goý ulýan hormatdan,
halal zähmetden hem-de halk ymyz üçin adat y
bolan ahlak häsiýetlerinden alyp gaýdýar.
Belli bolşy ýaly, jemg yýetiň berkligi, döw
letiň berkararlyg y maşgalanyň jebisligi bilen
özara baglanyşyklydyr. Maşgalany örän berk,
jebis, agzybir, bagtly maşgala edýän şertleriň
biri hem, elbetde, perzentdir. Maşgalanyň ab
raý y onda terbiýelenýän çagalar yň edep-terbiýe
kadalar yny berjaý edişine, daş-töwerekdäk ile
re, ilk inji nobatda bolsa ene-atasyna we beýle
ki maşgala agzalar yna bolan edepli gatnaşyg y
bilen ölçenilýär. Şu pik irden ugur alsak, jem
gyýetiň bagt yýarlyg y, döwletiň berkararlyg y
ýaş nesle maşgalada berilýän terbiýä baglydyr.
«Eklemek borçdur, çörek bermek borçdur, ter
biýe bermek bolsa iki esse borçdur» diýen pähi
me eýerilýän türkmen maşgalasynda çaga ter
biýesinde ownuk zadyň ýokdug y ykrar edilýär.
Her bir maşgalanyň agzybirligini, abadan
çylyg yny gorap saklamak, çagalar yň beden we
ruhy taýdan sagdyn, ylymly-bilimli, hünärli,
başarjaň, watansöý üji ýaşlar bolup ýetişmegini
gazanmak öňümizde durýan wajyp wezipedir.
Goý, her bir maşgalanyň abadan, parahat
ýaşaý yş-durmuşy ugrunda taýsyz tagallalar
edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, öm
ri uzak, belent başy aman bolsun!
Ogulbäbek ÝÜZBAŞYÝEWA,
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň
ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan
hukuklaryň we onuň bilen bagly
geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige
alynmagy baradaky gullugyň Ahal
welaýat müdirliginiň maglumatlary seljeriş
boýunça döwlet bellige alyjysy,
3-nji derejeli ýurist.
MILLI MIRAS

ýet ir ilmeg in iň
öňüni almak mese
lelerini üpjün etmekde
energiýanyň gaýtadan dikel
dilen görnüşleriniň ulanylmag yny
ýaýbaňlandyrmak esasy wezipeleriň bi
ridir. Adamzat bähbitli bu meseleleri netijeli
çözmekde we olar y durmuşa ornaşdyrmakda döw
letimiz tarapyndan giň möçberli işler amala aşyr ylýar.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlyg ynda ýurdumyzda
gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmeleri boý unça hyzmat
daşlyg y ösdürmegiň dowamynda yzygiderli çäreler alnyp
bar ylýar. Tebig y energiýa serişdeleriniň tygşytlylyg yny we
ygt ybarlylyg yny üpjün etmek maksady bilen, 2019-njy ýy
lyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Kara
ry bilen «Alt yn asyr» Türkmen kölüniň sebitini 2019 —
2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasy kabul edildi.
Konsepsiýada daşk y gurşaw y goramak, ekologiýa taýdan
arassa «ýaşyl tehnologiýalar y» ornaşdyrmak ýaly möhüm
işleriň meý ilnamasy mynasyp ornuny tapmak bilen kuw
watlylyg y 10 MWt bolan Gün we ýel utgaşdyr ylan elektrik
stansiýasyny gurmak meý illeşdirilýär. Şonuň bilen birlik
de, durnukly ösüşiň we Klimat yň üýtgemegi baradak y
Pariž ylalaşyg ynyň maksadyna ýetmek ugrunda Türk
menistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabr yn
da çykaran Karar y bilen tassyklanylan «Türkmenistanda
2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energetikany
ösdürmek boý unça Milli strategiýany» amala aşyrmakda
ýerine ýetirilmeli çäreleriň meý ilnamasy işlenilip taýýar
lanyldy. Strategiýa laý yklykda, «Ýel elektrik stansiýasy
ny taslamag yň sanly ulgamy» atly programma hem işle
nip düzüldi. Elektrik energiýasynyň eksport kuwwat yny
artdyrmak, ýurdumyzyň senagat yny ösdürmek, ilat yň
hal-ýagdaý yny gow ulandyrmak maksady bilen, «Türk
menistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy» kabul
edildi. Häzirk i wagtda ýurdumyzda öndürilýän elektrik

meseleleriň çözülmegin
de hem elektrik energiýasynyň
uly ähmiýeti bardyr. Türkmenistan
2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Energiýa
nyň gaýtadan dikeldilen çeşmeleri boý unça
halkara agentliginiň (IRENA) agzalyg yna kabul
edildi.
Ençeme ýyldan bäri ýurdumyz goňşy Owganystana
elektrik energiýasyny ýeňillikli bahalarda iberýär. Ýak yn
ýyllarda goňşy döwlete iberilýän elektrik energiýasynyň
ugurlar y we möçberi ep-esli artdyr ylar. Ymamnazar —
Andhoý, Serhetabat — Hyrat elektrik geçirijileriniň gur
lup işe girizilmegi bolsa munuň aýdyň subutnamasydyr.
Ýörite ylalaşyklar esasynda goňşy Eýran, Özbegistan
döwletlerine, şeýle hem Gyrg yzystan döwletine elektrik
energiýasy eksport edilýär. Şeýlelikde, dünýäniň tehno
logiýa taýdan ösen ýurtlar y bilen bilelikde uly göwrümli
taslamalar durmuşa geçirilýär. Täze elektrik desgalar yn
da innowasion, ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalar
ulanylýar.
Ýurdumyzda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşme
lerinden döwrebap peýdalanmaga hem giň mümk inçilik
ler bar. Döwletimiziň ykdysady pudaklar ynda energiýa
nyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerinden peýdalanmak,
tebig y baýlyklar y tygşytly ulanmak, daşk y gurşaw y go
ramak bilen baglanyşykly düýpli işler bilen bir hatarda,
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karar y bilen «Energiýany
tygşytlamag yň 2018 — 2024-nji ýyllar üçin Döwlet mak
satnamasy» tassyklanyldy. Oňa laý yklykda netijeli işler
durmuşa geçirilýär.
Şeýle il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli ynsan
perwer işleriň durmuşa geçirilmegini üpjün edýän döwlet
Baştutanymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun.
Maýsa KURBANOWA,
Mary welaýat prokurorynyň hukuk üpjünçiligi
boýunça uly kömekçisiniň wezipesini ýerine ýetirijisi,
2-nji derejeli ýurist.

Ýyndamlygyň nusgasy

Behişdi bedewler buýsanjymyzdyr

Türkmen halk ynyň baý tar yhy mirasynda bedewe aýrat yn
orun degişli. Köp sanly tar yhy maglumatlar atşynaslyk mede
niýetiniň gadymy merkeziniň Merkezi Aziýa, ilk inji nobatda
bolsa Türkmenistandyg yny birag yzdan tassyk edýärler. Türk
menistanyň tar yhy ýadygärliklerinde arheologiýa gazuw-ag
tar yş işleriniň netijesinde dürli döw ürlerde tapylan köp san
ly gymmatlyklar ýokarda aýdylanlara aýdyň şaýatlyk edýär.
Dünýäde parahatç ylyg yň we bagt yýarlyg yň höküm sürýän
ýurdy hökmünde giňden tanalýan eziz Watanymyz bu gün
gözelligiň we asudalyg yň nusgasyna öwrülen ahalteke bedew
leriniň ösdürilip ýetişdirilýän mekany diýlip tutuş Ýer ýüzün
de ykrar edildi.
Türkmen bedew iniň milli baýramynyň bellenilmegi ahal
teke atlar ynyň waspyny dünýä ýaýýar. Goý, ýüwrük bedew
lerimiziň şöhrat yny dünýä ýaýýan hormatly Prezidentimiziň
tutýan tutumlar y rowaç bolsun!
Şatlyk MUHAMMETBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty,
Mejlisiň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy.

Asyrlar yň dowamynda ata-babalar ymyz ahalteke bedewleriniň
ajaý yp tohumlar yny ösdürip ýetişdiripdirler. Olar yň ýetişdiren
atlar yna owadanlykda, uzak ýörişlere çydamlylykda dünýäniň hiç
bir tohum atlar y taý gelip bilmändir. Bu ugurda gazanylýan ajaý yp
sepgitlerde seý isçilik mekdebiniň orny örän uludyr.
Gahr yman Arkadag ymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
«Döwlet guşy» romanynda mähriban atasy Berdimuhamet
Annaýewiň hem ahalteke bedewlerine aýrat yn üns berendigini,
olary tüýs ýürekden söýendigini beýan edýär. Ýurdumyzyň we
laýat merkezlerinde dünýä ülňülerine laý yk gelýän atçylyk top
lumlarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi, halypa atşynaslara
hormatly atlar yň dak ylmagy döwletimizde atçylyg y ösdürmäge
aýrat yn uly üns berilýändigini görkezýär.
Ahalteke bedewlerimiz berkarar Watanymyzyň şan-şöhrat y
dyr. Bedew atlar ymyzyň şan-şöhrat yny äleme ýaýýan hormatly
Prezidentimiziň jany sag, tutýan tutumlar y rowaç bolsun!
Annatäç ŞYHGULYÝEWA,
Türkmen döwlet ykdysadyýet
we dolandyryş institutynyň mugallymy.

2022-nji ýylyň 22-nji apreli, anna.

DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

MILLI KANUNÇYLYGYMYZ
BARHA ROWAÇL ANÝAR

M i ll i k an u n 
ç yl yg y m y z T ü r k m e 
nistanyň Esasy Kanunyna
daýanmak bilen döwletimiziň ykdysa
dy kuwwat ynyň pugtalanmag ynda, jemg yýetimiziň has-da
jebisleşmeginde ygt ybarly esas bolup çyk yş edýär. Hormatly
Prezidentimiziň öňe sürýän parahatçylyk söý üjilikli daşar y
syýasy ugr y halkara derejesinde uly goldawa eýe bolýar.

Netijeli
özgerişler
Hormatly Prezidentimiz ýak ynda Türkme
nistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan
kabul edilip, Halk Maslahat y tarapyndan ma
kullanylan onlarça kadalaşdyr yjy hukuk na
malara gol çekdi. Täze hukuk namalar yň ha
tar ynda «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de
ony rejelenen görnüşde tassyklamak hak ynda»
Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi
bu çyg yrdak y gatnaşyklar yň netijeli düzgün
leşdirilmeginde, adam hukuklar ynyň, kanun
tarapyndan goralýan döwlet jemg yýetçilik bäh
bitleriniň ygt ybarly gorag ynyň üpjün edilme
ginde, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň iş tejribe
sine giňden ornaşdyr ylmag ynda ähmiýetlidir.
Türkmenistanyň Konstitusiýasynda adamyň
we raýat yň hukuklar ynyň we azatlyklar ynyň
kazyýet gorag y baradak y kadalara,
şeýle hem adyl kazyýetligiň yn
sanperwer ýörelgelerine aýrat yn
ähmiýet berilýär.
Berkarar döwletiň täze eýýa
mynyň Galk ynyşy döwründe
hormatly Prezidentimiziň taý
syz tagallalar y esasynda milli
kanunç ylyg ymyzyň ähli ugur
lar ynyň yzygiderli kämilleşdi
rilmegi Garaşsyz, bak y Bitarap
Türkmenistan
döwletimiziň
mundan beýläk-de gülläp ösü
şiniň, halk ymyzyň abadan we
bagt yýar durmuşynyň amatly
hukuk we guramaç ylyk esas
lar ynyň binýadydyr.
Halk ymyzyň
bagt yýar
durmuşynyň
hat yrasyna
durmuşa geçirýän beý ik işleri
üçin döwlet Baştutanymyza al
kyşlar ymyz egsilmezdir. Goý,
Arkadagly Serdar ymyzyň ja
ny sag, ömri uzak, işleri rowaç
bolsun!
Serdar KERIMOW,
Mary welaýatynyň Mary
şäher kazyýetiniň
başlygynyň orunbasary.

2 02 2-nji ý yl y ň 1-nji m a r t y nd a G a hr y m a n
Arkadag ymyzyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ag
zalar y we deputatlar y bilen duşuşyg ynda eden çuň
manyly, maksatnamalaý yn çyk yşynda jenaýat-hukuk
gatnaşyklar y babatda alnyp bar ylýan
ynsanperwer syýasat y goldanyp, jem
gyýetimiz we döwletimiz üçin howp
döretmeýän hukuk bozulmalar yny je
naýat jogapkärçiligine çek ilýän diýlip
görkezilen birnäçe etmişleriň arasyn
dan aýr yp, olar y administratiw hukuk
bozulmalar ynyň hatar yna geçirmek,
etmişler üçin salynýan jerimeleriň
möçberlerini artdyrmak, häzirk i za
man şertlerinde hukuk tertibini we
kanunylyg y üpjün etmek soraglar y
demokratik jemg yýeti ygt ybarly ös
dürmegiň hökmany şerti bolup dur
ýar. Şoňa görä-de, Jenaýat kodeksiniň
kadalar yny kämilleşdirmek boý unça
işleri dowam etdirmek, şeýle-de Türk
menistanyň Jenaýat kodeksini Türkme
nistanyň Konstitusiýasyna, hal
kara hukug yň umumy ykrar
edilen düzgünlerine we ka
dalar yna laý yklykda kämil
leşdirmek baradak y wezipeleri
öňde goýdy. Şol wezipeleri ýe
rine ýetirmek maksady bilen, şu
ýylyň 2-nji aprelinde Türkmenis
tanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
alt ynjy çag yr ylyşynyň nobatdak y on
ýedinji maslahat ynda «Türkmenista
nyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we
goşmaçalar girizmek hem-de ony rejele
nen görnüşde tassyklamak hak ynda» Türk
menistanyň Kanuny kabul edildi. Şu ýylyň
16-njy aprelinde geçirilen Türkmenistanyň Mil
li Geňeşiniň Halk Maslahat ynyň birinji çag yr y
lyşynyň bäşinji mejlisinde «Türkmenistanyň Jenaýat
kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de
ony rejelenen görnüşde tassyklamak hak ynda» Türkmenis
tanyň Kanuny Halk Maslahat ynyň agzalar y tarapyndan bi
rag yzdan makullanyp, degişli karar bilen berk idildi.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mej
lisi tarapyndan kabul edilen «Türkmen-Gazag ystan döwlet
serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we Hazar deňzin
däk i balyk tutulýan zolaklar yň ýanaşyk böleklerinde çäk
çekmek hak ynda Türkmenistan bilen Gazag ystan Respub

likasynyň arasyndak y Şertnamany tassyklamak hak ynda»,
«Türkmen-Gazag ystan döwlet serhediniň düzgüni hak yn
da Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazag ystan Respubli
kasynyň Hökümetiniň arasyndak y Ylalaşyg y tassyklamak
hak ynda», «Halkara Yslam söwda we maliýe korporasiýa
syny döretmek baradak y Ylalaşyg y tassyklamak hak ynda»,
«Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasyna düzediş
leri girizmek hak yndak y namany tassyklamak hak ynda»,
«Medeni gymmatlyklar y bikanun getirmegi, äkitmegi we
eýeçilik hukug yny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge
gönükdirilen çäreler hak yndak y Konwensiýany tassyklamak
hak ynda» Türkmenistanyň Kanunlar yna garaldy. Şeýle-de
«Aziýa we Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti kag yzsyz söw
dany ýeňilleşdirmek hak yndak y çarçuwaly Ylalaşyga goşul
mak hak ynda», «Daşar y ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar
etmek we ýerine ýetirmek hak yndak y Konwensiýa goşulmak
hak ynda», «Birleşen Milletler Guramasynyň Har ytlar y hal
kara sat yn almak-satmak boý unça şertnamalar hak yndak y
Konwensiýasyna goşulmak hak ynda» Türkmenistanyň Ka
nunlar yna seredildi.
Halk Maslahat ynyň agzalar y tarapyndan hereket edýän
kanunçylyg y kämilleşdirmäge degişli birnäçe kadalaşdyr y
jy hukuk resminamalar yna hem garaldy. Şolar yň hatar ynda
«Feldýeger aragatnaşyg y hak ynda» Türkmenistanyň Kanu
nyna goşmaça girizmek hak ynda», «Türkmenistanyň Güm
rük kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hak yn
da», «Salg ytlar hak ynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hak ynda», «Auditor
çylyk işi hak ynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler
we goşmaçalar girizmek hak ynda», «Türkmenistanyň käbir
kanunçylyk namalar yna üýtgetmeler girizmek hak ynda»,
şeýle hem «Ýer hak ynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna
üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hak ynda» Türkmenis
tanyň Kanunlar y birag yzdan makullanyldy. Döwletimiziň
Esasy Kanunynyň ýörelgelerinden ugur alnyp taýýarlanan
kanunlar yň birag yzdan makullanmag y kanunyň hökmüro
wanlyg y bellenilen Türkmenistanyň döwlet özygt yýarlylyg y
nyň häzirk i zaman hukuk binýadynyň kämilleşdirilmeginde,
hukuk tertibiniň berk idilmeginde uly ähmiýete eýe bolýar.
Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp barýan,
ýurdumyzyň milli kanunçylyg yny ösdürmekde uly müm
kinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany
sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadamzat äh
miýetli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.
Seýdi JUMAÝEW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak
baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, döwletimiziň ykdysadyýeti
bazar gatnaşyklar y ýörelgelerine esaslanýar. Döwlet adamyň we jemgyýetiň
bähbitlerine ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar. Ähli halkyň aba
danlygyna durnukly ösüşi üpjün edýär. Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we
goldaýar, kiçi we orta işewürligiň ösmegine ýardam edýär.

Ykdysady ösüşleriň girewi
Ýak ynda Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň palatalar y tarapyndan bellenilen
tertipde halkara söwda hukug ynyň esasy
halkara hukuk namalar yna — «Aziýa we
Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti kag yz
syz söwdany ýeňilleşdirmek hak yndak y
çarçuwaly Ylalaşyga goşulmak hak ynda»,
«Daşar y ýurt arbitražynyň çözgüdini yk
rar etmek we ýerine ýetirmek hak yndak y
Konwensiýa goşulmak hak ynda», «Bir
leşen Milletler Guramasynyň Har ytla
ry halkara sat yn almak-satmak boý unça
şertnamalar hak yndak y Konwensiýasyna
goşulmak hak ynda» Türkmenistanyň Ka
nunlar ynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň
dünýä söwda-ykdysady gatnaşyk lar yna
işjeň gatnaşyg ynyň, iri taslamalar daşar y

ýurt maýa goý umlar ynyň has giňden çe
kilmeginiň girewidir. Bu Kanunlar Türk
menistanyň daşar y syýasat strategiýasyny
durmuşa geçirmekde hem-de halkara hyz
matdaşlyg y ösdürmekde ähmiýetlidir.
Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň
bazar ykdysadyýeti ulgamyna geçmegi
häzirk i wagtda üstünlikli amala aşyr ylýar,
kiçi we orta telekeçiligiň ösmegi toplum
laý yn goldanylýar hem-de ýurdumyzda
amatly maýa goý um ýagdaý ynyň emele
getirilmeginiň guramaçylyk-hukuk esas
lar y barha pugtalandyr ylýar. Islendik
döwletde we jemg yýetde ykdysady gatna
şyklara wajyp orun degişlidir. Ýurdumyz
da uly ykdysady özgertmeleriň giň gerim
bilen geçirilmegi, durmuş-ykdysady we

senagat taýdan ösüş boý unça uzak möh
letleý in milli maksatnamalar yň kabul
edilmegi we amala aşyr ylmag y, sanly yk
dysadyýete geçmek boý unça toplumlaý yn
işleriň geçirilmegi, şeýle-de telekeçiligiň
ösdürilmegi degişli kadalaşdyr yjy hukuk
namalar yň yzygiderli kämilleşdirilmegini
şertlendirýär.
Berk ar ar döwl et iň täz e eý ý amy
nyň Galk y nyş y döw r ünd e horm at l y
Prezidentimiziň baştutanlyg ynda mil
li kanunçylyg ymyzyň ähli ugurlar ynyň
yzygiderli kämilleşdirilmegi ýurdumyzyň
durnukly ykdysady ösüşiniň, halk ymyzyň
ýaşaýşynyň, durmuş-ykdysady şertleriniň
ýokarlanmag ynyň kepilidir.
Halk yň abadan geljeginiň has-da yg
tybarly bolmag y üçin şeýle döwletli işleri
amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun.
Gülşat SALAKOWA,
Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti,
kazynyň kömekçisi.

Üstaşyr ulag geçelgeleriň ähmiýeti
Arkadagly Serdarymyzyň parasat ly baştutanlyg ynda
Türk menistan dünýä döwlet leri bilen ýola goýan özara bäh
bit li hyzmatdaşlyg y ny üstünlik li dowam edýär. Ýurdumyz
da dünýäde para hatç ylyg y gorap sak lamak, dost-doganlyg y,
agz ybirligi pug ta landyrmak, halkara ykdysady gatnaşyk lar y
mundan beýläk-de ösdürmek bilen bilelikde ulag-aragatna
şyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlyg y ny has-da ösdürmäge
uly ähmiýet berilýär. Üstaşyr ýük geçirijiliginiň ösdürilmegi,
ýurdumyz yň çäginden geçýän üstaşyr ulag geçelgeleriniň ug
runda ýerleşýän Türk menistanyň Döwlet serhediniň gözeg
çilik-geçiriş ýerlerindä k i gümr ük nokat lar y nyň işiniň döw
rüň ösýän ta laplar y na laý yk guralmag y na hem bagly bolup
durýar.
2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Gümrük kodek
sine üýtgetmeler we goşmaçalar girizilip, daşar y ýurtly ýük da

şaýjylar, şol sanda konteýnerli ýük daşaýjylar üçin ýurdumyzyň
çäginde we üstaşyr ýük daşamakda amatly şertleri we ygt ybarly
hukuk esaslar y göz öňünde tutýan hem-de şol ýük daşaýjylar y
ýurdumyzyň çägi boý unça ýük daşamalara çekmekde bähbitli
bolan düzgünler bellenildi. Şeýlelikde, halkara ýük daşamala
rynda konteýnerli ýük daşamalar yň ähmiýetiniň ýokarlanýan
dyg y sebäpli, halkara ýük daşamalar ynda ulanylýan konteýner
ler, gümrük maksatlar y üçin ulag serişdeleri bilen deňleşdirildi.
Ýurdumyzyň abadançylyg y, jemg yýetimiziň sagdynlyg y, hal
kymyzyň bagt yýar durmuşda ýaşamag y ugrunda taýsyz tagal
lalar edýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag, ömri
uzak, belent başy aman bolsun!
Serdar GUMMANOW,
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Ahal welaýat
gümrükhanasynyň harby gullukçysy, maýor.

ADALAT 3

Serdarberdi GULTYÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň
Lebap welaýaty boýunça müdirliginiň Gazojak şäher bölüminiň
harby gullukçysy, uly leýtenant:
— «Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 18-nji aprelinde hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gahr yman Arkadag ymyz
bilen bilelikde aýlar yň iň ýagşysy hasaplanýan mübärek Remezan aýyn
da paýtagt ymyzdak y hajy Arkadag ymyzyň tagallasy esasynda gurlan
Hezreti Omar metjidinde atasy Mälikguly aganyň belli güni mynasybet
li beren sadakasy halk ymyz üçin görelde mekdebi boldy. Hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň mähriban atasy, Watanyň wepaly Ogly, içeri işler eda
ralar ynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň Watany
myz üçin, halkymyzyň asuda durmuşy üçin halal, ak ýürekli çeken zähme
ti, onuň watansöý üjiligi harby we hukuk goraýjy edaralar yň her bir işgäri
— Watan goragçylar y, serkerdeler, esgerler, şeýle hem olar yň düzümindäk i
ýokar y okuw mekdepleriniň talyplar y üçin halypalyk mekdebidir.
Atalar ymyzyň şöhratly ýoluny nusgalyk mekdep edinýän Arkadagly
Serdar ymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadam
zat ähmiýetli beý ik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.
Leýla REÝIMBERDIÝEWA,
Saýat etrabynyň Sakar notarial gullugynyň notariusy:
— Ýak ynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
tabşyr yg y boý unça ak mermere beslenen ajaý yp paýtagt ymyzda Mede
niýet ministrliginiň guramag ynda «Türkmenistanyň tar yhy-medeni ýa
dygärlikleri dünýä jemg yýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy
duşuşyk geçirildi.
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanaw yna girizilen tar yhy
ýadygärlikleriň üstüni ýetirmek baradak y tagallalar yň depginini güýç
lendirýän hormatly Prezidentimiziň: «Biz milli medeniýet ulgamymy
zy döwrebap ýagdaýa getirmek, milli mirasymyzyň gymmatlyklar yny
düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boý unça işleri
dowam etdireris. Şonuň ýaly-da, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy
däl medeni mirasynyň sanaw yna girizmek üçin bu desgalar yň sanyny
artdyrmak boý unça hem iş geçireris» diý ip bellemegi, bu ugurda anyk
menzilleri, aýdyň maksatlar y nazarlaýar.
Ata-babalar ymyzyň başarnyklar yny dabaralandyrmak biziň öz mede
niýetimiziň dabaralanmag ydyr. Türkmen medeniýetiniň halkara dereje
li üstünliklere beslenmegi ugrundak y işleriň gözbaşynda duran döwlet
Baştutanymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!
Döwran GURBANOW,
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň kazysy:
— Paýtagt ymyzda 13-nji aprelde açylan Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllyg yna bag yşlanan sergi 18-nji ap
relde öz işini tamamlady. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galk ynyşy
döwrüniň başlang yç menzillerinde ýaýbaňlandyr ylan bu ajaý yp sergi
mukaddes Garaşsyzlyg ymyzyň 30 ýyldan gowrak menzilinde ýeten sep
gitleriniň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy.
Munuň şeýledigine bu sergä Arkadagly Serdar ymyzyň hut özüniň
bar yp görmegi hem-de serginiň işleri bilen içgin tanşyp, ýurdumyzyň
döwlete dahylsyz önüm öndüriji hususy önümçilikleri bilen tanyşmag y
hem aýdyň subut edýär. Arkadagly Serdar ymyzyň belleýşi ýaly, teleke
çiler ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde möhüm orun eýeleýär. Döw
letimiz hususyýetçiligiň mundan beýläk-de höweslendirilmegi ugrunda
zerur tagallalar y edýär.
Ýurdumyzyň ykdysady kuwwat yny has belent sepgitlere çykarmakda
beý ik işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak, işleri hemişe rowaç bolsun!
Arif GULMADOW,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniň mugallymy:
— Arkadagly Serdar ymyzyň Balkan welaýat ynda toý sapar ynda
bolan mahalynda, ýagny 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenba
şy şäherinde gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahanany açyp berme
gi «Halk yň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly wakalar ynyň üstüni
ýetirip, bütin halk ymyzyň buýsanjyny goşalandyrdy. Tutýan umumy
meýdany 10,5 gektara barabar bolan bu köpugurly hassahananyň Şweý
sariýa Konfederasiýasynyň Surih şäherindäk i Federal tehnologiýa insti
tut ynyň «Ýokar y tehnologiýalar» güwänamasyna, Germaniýa Federatiw
Respublikasynyň lukmançylyk enjamlar y boý unça Maks Plank institu
tynyň «Ýokar y hil» güwänamasyna, şeýle hem Beý ik Britaniýanyň Sag
dyn daşk y gurşaw gaznasynyň «Ekologiýa taýdan arassa daşk y gurşawly
hassahana» güwänamasyna mynasyp bolmag y ata Watanymyzda amala
aşyr ylýan ähli taslamalar yň durnukly ösüşi üpjün etmegiň nukdaýnaza
ryndan ýokar y hilli ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň beýanydyr.
Ynsan saglygyny ähli zatdan ileri tutýan hormatly Prezidentimize
halk ymyzyň alk yşlar y egsilmezdir.
Rahmandurdy GYLYJOW,
Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň döwlet notarial
edarasynyň döwlet notariusynyň müdiri:
— Ulaglar yň ähli görnüşleriniň arasynda özüniň ekologiýa taýdan
arassalyg y bilen aýrat yn tapaw utlanýan welosiped, ilk inji nobatda, adam
bedeniniň sagdyn bolmag y üçin örän amatlydyr. Ol adamyň beden hem
ruhy taýdan saglyg ynyň berkemegine ýardam edýär.
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralar yna ata Watanymyza
wepaly, ýokar y hünär we bilim derejeli, päk ahlakly, sagdyn ruhly, berk
bedenli işgärleri taýýarlamak baradak y tagallalar esasy orunda durýar.
Sport we köpçülikleý in bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmag y
myz üçin taýsyz tagallalar edýän we giň mümk inçilikleri döredip berýän
hormatly Belent Serkerdebaşymyza Watan goragçylar ynyň hoşallyklar y
we ýürek buýsançlar y egsilmezdir.
Atajan ROZYÝEW,
Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň administratiw we
ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy:
— Ýurdumyzyň hukuk döredijilik işi kanunylyk, halkara hukug ynyň
umumy ykrar edilen kadalar ynyň ileri tutulmag y, adamyň we raýat yň
hukuklar yny, azatlyklar yny we kanuny bähbitlerini goramak, durmuş
adalatlylyg y, aýanlyk hem-de jemg yýetçilik pik irini hasaba almak ýö
relgelerinde amala aşyr ylýar. Garaşsyzlyk ýyllar ynda ýurdumyzyň ka
nun çykar yjy edarasy tarapyndan onlarça kodeksler we ýüzlerçe kanun
lar täzeden kabul edildi, olara döwletiň we jemg yýetiň ösüşi bilen bagly
üýtgetmeler we goşmaçalar yzygiderli girizildi. Bu işler häzirk i wagtda
hem netijeli dowam etdirilýär. Milli kanunçylyk ulgamyny kämilleşdir
mek, adam hukuklar yny we azatlyklar yny ýokar y derejede üpjün etmek
babatda giň gerimli işlere badalga berýän döwlet Baştutanymyzyň jany
sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun.
Begenç GOÇOW,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat
Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň uly mugallymy, maýor:
— Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ata-babalar ymyzyň ynsanper
wer ýörelgelerini mynasyp dowam etdirmek ugrunda beý ik başlang yç
lar y durmuşa geçirýär. Pederlerimiziň watançylyk sarg ytlar yny dur
muşymyzyň baş şygar yna öwürýän harby talyplar ymyzyň hem dürli
ugurlarda gazanýan üstünlikleri ýurdumyzyň at-abraý yny has-da be
lende galdyrýar. Geljekde edermen serkerdeler bolup, ata Watanymyzyň
röwşen geljegi ugrunda ak ýürekden zähmet çekjek, ene toprag y güllet
jek, ata Watany döş gerip gorajak buýsançly serkerdeler bolup ýetişmeli
harby talyplarda Watan goragçysy bolmak ýaly mukaddes wezipeleriň
paý ymyza düşmegi biziň üçin uly ynamdyr.
Watanyň ygt ybarly goraglylyg yny döwrebap ösdürmek babatda
ata-babalar ymyzyň ýoluny mynasyp dowam etdirýän hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň jany sag, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri elmyda
ma rowaç bolsun.
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SERDE GALAN ÝATLAMALAR
(«Heňňam hekaýatlary» toplumyndan)

Erjel hem gaýduwsyz adamlar y dur
muşda nusga hasaplaýan adamlar az däl.
Ynha, ýak ynda bir zat okadym. Pukara
lyg yň nämedigini pukaralardanam gow y
bilýän, ýöne tutan ýerini goparmasa, aý
rylmaýan, öz güýjüne hem bilim-başar
nyg yna daýanýan adam — hytaýly Jek
Ma, onuň ömür ýoly, bitiren, bitirýän iş
leri eşidenlere «bäý-bä» diýdirýär.
1964-nji ýylyň 15-nji oktýabr ynda Hy
taý yň Hançžou şäherinde juda pukara
maşgalada dünýä inen çaganyň ýaşlykda
görgi, horluk görmek kemi galmandyr.
Ýeter-ýetmez maşgalada üç perzendiň
ortanjysy bolan Jek ýumruk ýalylyg yn
dan işe werziş bolýar, ýetginjeklige ýeten
de iki gezek ýokar y okuw mekdebinden
ýyk ylýar. Gündiz sütüni süýnýänçä işläp,
gije-de gözi bürülýänçä okap, käte halys

uky basmarlanda, ýüzüne şarpyk çalyp,
özüni zorlap okan ýigit ahyry zor çyk
ýar. «Maksada ýetmegiň syr y özüňi ýeň
mekdir», «Üstünligiň açar y başlamak
da» diýen ýörelgelere ymykly eýeren kişi
1988-nji ýylda Hançžoý uň mugallymç y
lyk institut yny tamamlap, şol ýerde mu
gallym bolup işleýär.
Geň galmaly, heniz internetden, şeý
le-de tehnologiýalar dünýäsinden düýp
den diýen ýaly başy çykmaýan Jek Ma
1995-nji ýylda bagt yny synap görýär.
Ýöne aýdylyşy ýaly, «maňlaý y daşa deg
ýär». Ylmy taslamalar y şowsuz çykan
hem bol
sa, ol ynamyny, yhlasyny we
gujuryny ýaran edinýär. Şeýdibem, ol 4
ýyldan soň, ylmyň dürli ugurlar yndan
ýeterlik başarnyg y bolan dostlar yny da
şyna üýşürip, älemi aňkardan «Alibaba»

elektron-söwda taslamasynyň binýadyny
düzýär.
Jek Manyň ýolbaşçylyk edýän «Aliba
ba» elektron-söwda platformasynyň ma
ýasy häzirk i wagtda 300 milliard dollara
bardy. Her gün bolsa ortaça 9,3 milliard
dollarlyk söwda edilýär.
Şeýlelikde, Hytaý yň iň aňr ybaş gurply
adamy hasaplanýan Jek Ma dünýäde baý
lyg y babatda 18-nji orny eýeleýär.
«Telekeçilik işi bilen meşgullanmak
hakdak y pik irimi dostlar ym bilen paý
laşamda, olar yň hersi bir zat diýdi. Dog
rusy, 24 sany göwnüm ýetýän işew ür,
ylym ýük i ýetik ülpetlerimi öýe üýşürip,
kofedir çaý yň başynda matlabymy orta
atdym. Iki sagada golaý çekeleşme boldy.
Dostlar ym meniň etsem-petsemimi ga
raňk y gördüler, ýetiljek maksada şübhe
lendiler. Köw üşlerini geý ip durkalar hem
olar birag yzdan diýen ýaly, maňa pälim
den gaýtmag y maslahat berdiler. Sebäbini
bolsa internetden subutly zat bilmeýänli
gim, galyberse-de, halys elimiň ýukalyg y,
maýa üçin hiç zat goý up bilmejekdigim
bilen tekrarladylar. Diňe hoşlaşjak bo
lanymda, olar yň biri — bankda işleýän
dostum: «Halys ýüregiňe düwen bolsaň,
synanyşyp bir gör. Şow una düşmese,
ýene öňküje güzeranyňy eliňden alýan
ýog-a» diý ip, gulag yma pyşyrdady. Uzak
ly gije öz-özüm bilen jedelleşip çykdym.
Daňa golaý «Maksatdan dänmeli däl» di
ýen belli-külli karara gelip irk ildim.
«Alibaba» kompaniýasyny esaslan
dyrma k hakdak y pik irimi maşgalamda
hem oňlamadyklar ynam aýdaý yn. Ýöne
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maksadymdan dänmezlik hem-de töwek
gelçilikden gorkmazlyk üstünlige ýetme
giň açar y bolup çykdy».
Sözi jemläp aýtsaň, Jek Ma — akylyň,
zähmetiň, erjelligiň nusgasy.
Jek Manyň durmuş pelsepesi şeýle: «Ýü
regiňizden tizräk urmag yny talap etmäge
derek, özüňiz tizräk hereket ediň».
***
Hatly bukja gelen eken. Açdym. Hatda
tyň elinden çykana meňzeş, monjuk ýaly
setirleri görenden kimdendigini aňdym.
Onda şeýle setirler bardy:
«Salam, inim Gurbannazar!
Diňe döredijiligi däl, adamkärçiligi
babat ynda-da agza — dile dolan Osman
Ödäýew bilen duşuşyp gepleşmändim. Ol
meni eserlerim boý unça tanap, häli-şin
di telefon edýärdi, durmuş temasyndan
köpräk ýazmag ymy haý yş edýärdi. Ýylda
eserlerimiň 9-10 sanysyny «Garagumda»
çap edýärdi. Ýazyjylykdanam beter, yn
sanperwerlik gerek. Bir göwrede şolar yň
ikisem jaýlaşsa, ne söz?! Abraý yňyz barha
artsyn!
Meniň özüm, tohum-tijim, ogul-gyz
lam pespäl, kanagatly, halalhon, hamrak,

rehimdar, arkalaşykly... kişiler. Dädem pa
hyr: «Biribardan saglyk, agzybirlik diläň»
diýerdi. Şonda ol elmydam Magt ymguly
atamyzyň eserlerinden tymsal getirerdi.
Şolardan käbiri:
«Malyny küýseme berimsiz baýyň»;
«Bu dünýä mülkünde soltandyr, şadyr,
Kysmatyna kaýyl bolsa adamzat»;
«Maly köp diýp myhman bolma namarda,
Jomart her çent pahyr bolsa bar eýlär»;
«Sogap bolar mätäçlere nan berseň,
Bir ajy doýursaň haçdyr, ýaranlar»;
«Bir misgin telmuryp, ýyglap garasa,
Baha gurma, mugt bergil malyňny»;
«Ýetimi göreňde güler ýüz bergil,
Goldan gelse oňa tagam-duz bergil,
Gamgyny göreňde ýagşy söz bergil,
Entäni goldara hemaýat ýagşy».
Gurbannazar inim, derdinişmäge,
iç dökmäge mynasyp bolanam haý yrly

adamdyr. Size-de içimde goş basyp ýatan
niçeme syrlar ymyň birini aýtdym.
Ýazan Hojagylyç NAZAROW.
3.10.2018.
***
Her gezek bazara baramda, ary baly
na gözüm düşse ýa-da ertirlik çaý ynda
käsäme birje çemçe bal atjak bolamda,
hökman bu jinnek ýalyjak janaweriň piliň
gabarasy ýaly zähmeti hakda oýlanýar yn.
Wah, göwresi dyrnak aýt ymy ýaly jak ary
ýaly azapkeş bolup bolaýsa!
Şonda okan zatlarym ýada düşüp gidýär:
1 kilogram bal öndürmek üçin balar y
sy 2 million güle gonýar. Onsoň bal neneň
süýji, jana tenekar bolmasyn?!
Ary baly zaýalanmaýan, gaýtam, dur
dug yça dermanlyk häsiýeti artýan iýmit.
Büçe bolanyna görä, okanlar ymdan
başga-da käbir belläp alanlar ymam aýda
ýyn:
Düýäniň boýny egri, ýag yrnysy örküçli
bolsa-da, bu janaweriň oňurgasy gös-gö
nüdir.
***
Dünýä belli suratkeş Leonardo da Win
çi bir eli bilen hat ýazyp durka, beýlek i eli
bilen surat çek ip bilýän eken.
***
Ýokarda ady agzalan meşhur suratkeş
owazasy älem baglan ajaý yp eseri — «Mo
nolizanyň» dodag yny çekmek üçin 12 ýyl
lap jebir görüp, şol eseriň töwereginde kö
wejekläp ýörüpdir.
Hak yk y eseriň güzaby ýaman, soňk y
şöhrat y bolsa örän uludyr.
Gurbannazar ORAZGULYÝEW,
ýazyjy.
HUKUK MASLAHAT Y

Fiziki we ýuridik şahslar
Ýurdumyzyň kanunçylygynda fiziki we ýuridik şahslary belli bir hereketleri
etmäge borçlandyrýan, olara ýeňillikleri berýän we jogapkärçiligi belleýän kada
lar beýan edilýär. Hukukçylar üçin düşnükli bolan bu düşünjeler käte raýatlaryň
arasynda sorag döredýär. Şonuň bilen bagly Türkmenistanyň Raýat kodeksinde
bellenilen «fiziki şahslar» we «ýuridik şahslar» diýen hukuk düşünjeleri baradaky
kadalary siziň dykgatyňyza ýetirýäris.
Fizik i şahslar diýlende, Türkmenista
nyň raýatlar yna, daşar y ýurtlar yň raýat
lar yna, şonuň ýaly-da raýatlyg y bolmadyk
şahslara düşünilýär. Fizik i şahs hukuk
lar yna we borçlar yna, eger kanunlardan

ýa-da milli däp-dessurdan başgaça gelip
çykmaýan bolsa, öz ady bilen (muňa onuň
familiýasy we hut öz ady, şonuň ýaly-da
onuň islegine görä, atasynyň ady girýär)
eýe bolýar hem-de amala aşyrýar. Kanun

larda göz öňünde tutulan halatlarda we
tertipde fizik i şahs lakamyny (toslanyp
dak ylan adyny) peýdalanyp biler. Fizik i
şahs öz adyny Kanunda bellenilen tertipde
üýtgetmäge haklydyr. Fizik i şahsyň adyny
üýtgetmegi onuň ozalk y ady bilen edinen
hukuklar ynyň we borçlar ynyň ýat yr yl
mag y ýa-da üýtgedilmegi üçin esas däldir.
Fizik i şahsyň hemişelik ýa-da köplenç
ýaşaýan ýeri onuň ýaşaýan ýeri diýlip yk
rar edilýär. On dört ýaşdan bärdäk i ke
mala gelmedikleriň ýa-da biriniň hossar

lyg ynda ýören şahslar yň ata-eneleriniň,
perzentlige alanlar yň ýa-da hossarlar yň
ýaşaýan ýeri olar yň ýaşaýan ýeri diýlip
ykrar edilýär. Eger şahs mejbur y suratda
ýa-da döwlet borçlar yny ýerine ýetirmek
üçin belli bir möhletiň dowamynda şol
ýerde bolmaýan bolsa, onda onuň ýaşaýan
ýeri ýitirilmeýär.
Eýeçiliginde aýr ybaşga emlägi bolan
we öz borçnamalar y boý unça bu emläk
bilen jogap berýän, öz adyndan emläk we
emläkleý in däl şahsy hukuklar y edinip

hem-de amala aşyr yp bilýän, borçlar y
ny çek ip bilýän, kazyýetde hak isleýji we
jogap beriji bolup bilýän gurama ýuridik
şahs diýlip ykrar edilýär. Ýuridik şahs
kanunda kesgitlenýän tertipde döwlet ta
rapyndan bellige alynmalydyr. Ýuridik
şahsyň özüniň guramaçylyk-hukuk gör
nüşini görkezýän öz ady bolýar. Ýuridik
şahsyň administrasiýasynyň bolýan ýeri
ýuridik i şahsyň bolýan ýeri diýlip hasap
edilýär. Ýuridik şahsyň bolýan ýeri (ýuri
dik adresi) diňe ýeke bolup biler.

Döwlet ýuridik şahs hökmünde raýat
hukuk gatnaşyklar yna gatnaşýar. Döwle
tiň ygt yýarlar yny onuň edaralar y amala
aşyrýarlar. Döwlet tarapyndan döredilen
ýuridik şahslar raýat hukuk gatnaşyklar y
na umumy esaslarda gatnaşýarlar.
Maýa AGAÝEWA,
Balkan welaýatynyň prokurorynyň
hukuk üpjünçiligi boýunça uly
kömekçisiniň wezipesini
ýerine ýetirijisi.

IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

Welosiped — peýdaly ulag
Dynç güni ir salk yn ogullar ymy alyp, gözel
paýtagtymyza pyýada gezelenje çykdym. Ni
ýetim «Ylham» seý ilgähine bar yp, oglanlara
türkmeniň ägirtlerini görkezmekdi. Şähdaçyk
halda üç bolup tirkeşip, ýanýodadan aýna ýa
ly ýalpyldap duran giň we gelşikli ýollar y ke
sip geçip barýar ys. Bütindünýä saglyk güni
bilen baglanyşykly awtoulaglar yň gatnawlar y
çäklendirilen hepdeligiň dowam edýänligi se
bäpli, Aziýa yklymynyň dür-merjeni hasaplan
ýan gözel paýtagt ymyz has hem asuda. Pyýada
ýolagçylar çatr yklardan köçeleri emgenmän
kesip geçýärler. Honha, ýetginjekleriň birtopa
ry şowhunly, şadyýan halda welosipedli ýöriş
edýär.
Tebigat yň rahat dem almag y adamlarda hem
nähilidir bir rahatlanma, kanagatlanma duýgu
syny oýarýar. Bu hem ýöne ýerden däl. Alym
lar, lukmanlar awtoulaglar yň atmosfera bö
lüp çykarýan zyýanly galyndylar ynyň saglyga
ýetirýän düýpli zyýanyndan başga-da, ynsany
dowamly dartg ynly ýagdaýa salýandyg yny bel
leýärler. Welosipedli ýa-da pyýada işjeň hereket
etmek bilen, adamlar tebig y sport, ýagny işjeň
fizik i hereket bilen meşgullanýarlar.

H äz i rk i w a g td a h o rm a t l y B el e n t
Serkerdebaşymyzyň baştutanlyg ynda diňe bir
ýurt derejesinde däl, eýsem, ilat yň saglyg yny
goramak, adamlar y sagdyn durmuş ýörelgele
rine, köpçülikleý in sporta we bedenterbiýä iş
jeň çekmek, jemg yýetçilik hukuk tertibini hasda kämilleşdirmek babatda dünýä ähmiýetli
işler alnyp bar ylýar. Golaýda Türkmenistanyň
başlang yjy bilen Birleşen Milletler Guramasy
tarapyndan «Durnukly ösüşi gazanmak üçin
köpçülikleý in welosiped sürmegi jemg yýetçi
lik ulag ulgamlar yna girizmek» atly Kararna
manyň kabul edilmegi hem munuň aýdyň su
butnamasydyr.
Türkmen halk ynyň bagtly durmuşy ugrun
da taýsyz tagallalary edýän hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň jany sag, ömri uzak, be
lent başy aman bolsun, il-ýurt bähbitli, dünýä
ähmiýetli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.
Toýly ABDULLAÝEW,
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň
Metbugat merkeziniň metbugat we
habarlar bölüminiň müdiri,
polisiýanyň maýory.

Sagdyn bolmak üçin...
Baharda howanyň üýtgäp durmag yny nazara
alyp, paslyň aýrat ynlyklar yna laý yklykda geý in
mek, şeýle hem häzirk i wagtda howanyň akymynyň
üýtgemegi bilen baglanyşykly howa şertleriniň ada
myň bedenine ýetirip biläýjek oňaýsyz täsirleriniň
öňüni almak maksady bilen, agyz-burun örtükle
rini ulanmaly, elleri arassa saklamaly, 2 metrden az
bolmadyk howpsuz araçägi berjaý etmeli.
Howanyň çyglylyg y we salk ynlyg y sebäpli ýü

2022-nji ýylyň ikinji
ýarymýyllygy üçin gazetiň elektron
görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň
dowam edýändigini habar berýäris.
«Adalat» gazetiniň elektron görnüşine
«turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasyndaky
hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndaky
Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri bukja
synyň üsti bilen ýazylyp bilersiňiz.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz:

38-62-40.

ze çyk yp biläýjek ýiti respirator ýokanç keselleriň
öňüni almak üçin, hökman agyz-burun örtügini
dak ynmaly we daş-töwerekdäk i adamlar bilen ara
çägi saklamaly. Burnuň nemli bardasyna oksolin
melhemini çalmaly. Şahsy arassaçylyk talaplar yny
berk berjaý etmeli: elleriňi elmydama arassa sakla
maly, sabyn bilen ýyg y-ýyg ydan ýuwmaly we zy
ýansyzlandyr yjy serişdeleri ulanmaly.
Her bir adam sagdyn durmuş ýörelgesine eýer

meli, sagdyn iýmitlenmeli. Her gün gök önümleri,
ir-iýmişleri naharlananda ulanmaly. Adamyň im
mun ulgamy bedende witaminleriň, esasan hem A
we B, D witaminleriniň ýeterlik bolmagy bilen bag
ly. Bular yň ählisi gök we bakja önümlerinde bar.
Mundan başga-da, sagdyn we berk bedenli bolmak
üçin arassa howada gezelenç etmeli we sagdyn dur
muş ýörelgelerine eýerip, bedenterbiýe we sport bi
len meşgullanmaly.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

Hormatly okyjylar!

Abuna — 2022

2022-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin «Adalat» gazetiniň çap edilýän
görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini ýatladýarys.
Gazetiň 6 aýlyk ýazylyşygynyň bahasy
8 manat 10 teňňe. Gazetiň belgisi 69426.
Abuna ýazylyşygy «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk
kompaniýasynyň bölümlerinde geçirilýär.

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-109238. Sany 8705. 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.

Gazet hepdäniň anna güni çykýar.

Baş redaktor Maksat NURYÝEW

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.

