C M Y K

— Durmuş-ykdysady maksatnamalaryň üstünlikli
amala aşyrylmagy ýurdumyzy ösdürmegiň özenidir.
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Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi

12-nji martda horm atl y
Prez id ent im iz Gurbanguly
B e r d i m u h a m e d ow sanl y
ulgam arkaly Ministrler Kabi
netiniň nobatdaky mejlisini
geçirdi. Onda döwlet durmu
şyna degişli möhüm mesele
ler ara alnyp maslahatlaşyldy
we käb ir resm in am al ar yň
tasl am al ar yn a gar ald y.
D ö wl e t Ba şt ut an ym yz
mejl is iň gün tert ib ini yglan
edip, ilk i bil en, Min istrl er
Kabinetiniň Başlygynyň orun
bas ar y G.Müşş ik owa söz
berdi. Wise-premýer gözeg
çilik edýän ulgamyndaky işle
riň ýagdaýy barada hasabat
berdi. Şunuň bilen baglylykda,
milli Liderimiziň garamagyna
Mal iý e w e y kd ys ad yý e t
ministrligi tarapyndan Aşga
bat şäheriniň häkimligi bilen
bilelikde geçirilen seljermele
riň netijeleri boýunça taýýar
lanan teklip hödürlenildi.
Mill i Lid er im iz toplum
laý yn çär el er iň net ij es inde
ýurdumyzda milli ykdysady
ýetiň okgunly ösüş depgini
niň üpjün edilýändigini bel
ledi. Baz ar gatn aş ykl aryna
tapg yrl aý yn geçmek döwlet
syýasatynyň esasy wezipe
ler in iň bir id ir. Şunuň bilen

bagl yl ykd a, hoj alygy ýöret
megiň döwrebap usullaryny
işjeň ornaşdyrmagyň, kärha
nalary dolandyrmak boýunça
eýeç il ig iň dürl i düzümlerini
döretmegiň esasynda düýpli
özgertmeleri amala aşyrmak
maks ad y bil en soňk y ýyl
larda desgalary tapgyrlaýyn
hususylaşdyrmak işleri ýerine
ýetirilýär.
Hormatly Prezidentimiz
Ýokary gözegçilik edarasy
bil en bil el ikd e hödürlenen
tekl ip boý unç a zerur işleri
geçirmegi tabşyrdy.
Soňra wise-premýer ýur
dum yz yň seb itleriniň ýaşa
ýyş-durmuş şertlerini has-da
gow ul and yrm ak boý unça
alnyp barylýan işler barada
has ab at ber ip, horm atly
Prez id ent im ize Daş og uz
wel aý at yn yň S.A.Nyý az ow
adyndaky etrabynyň ýaşaý
jylarynyň çagalar üçin niýet
len en döwr eb ap dynç alyş
seýilgähini gurmak baradaky
teklibini hödürledi.
Horm atl y Prez id ent imiz
D aş og u z w el aý at yn y ň
S.A.Nyýazow adyndaky etra
bynda çagalar üçin dynç alyş
seý ilg äh in i gurm ak barada
hödürlenen teklibi makullap,

wis e-premý er e bu babatda
anyk tabş yr ykl ar y berd i.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary Ş.Abd
rahmanow gözegçilik edýän
ýang yç-energ et ik a topl u
mynda alnyp barylýan işle
riň ýagdaýy barada hasabat
berdi.
Döwl et B aşt ut an ym yz
milli ykdysadyýetimiziň esasy
ugurlarynyň biri bolan ýan
gyç-energetika toplumynyň
ösüş in iň waj ypd ygyny bel
ledi we nebitgaz pudagyny
mundan beýläk-de köpugurly
ösdürmek, onuň düzümlerini
innow as ion esasda döwre
bapl aşd yrm ak, ýurdumyzda
hem-de daşary döwletlerde
uly isleg bildirilýän nebithi
miýa önümleriniň möçberle
rini artdyrmak boýunça wise-premýere anyk tabşyryklary
berdi.
Soňra Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň orunbasary
E.Orazgeldiýewe söz berildi.
Wis e-premý er ýurdumyzyň
ekerançylyk meýdanlarynda
alnyp barylýan möwsümleýin
oba hojalyk işleri, azyk bolçu
lygyny üpjün etmek maksady
bilen durmuşa geçirilýän çä
reler bar ad a has ab at berdi.

täze kanunlar we kadalaşdyryjy
hukuk namalary kabul edildi
13-nji martda sanly wideoaragatna
şyk ulg am y ark al y Mejl is iň alt ynj y
çagyr yl yş yn yň 13-nji maslahaty geçi
rild i. Ond a horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp
barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugur
lar yn a we ýurd um yz yň kan unç ylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek bara
daky toplumlaýyn maksatnama laýyk
lykda işlenilip taýýarlanylan birnäçe täze
kanunlar we kadalaşdyryjy hukuk nama
lar y kab ul edild i. Masl ah at a gatnaşmaga birnäçe ministrlikleriň we pudak
laýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaş
çylary, köpçülikleýin habar beriş seriş
del er in iň wek ill er i çag yr yld y.

Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň nobat
daky maslahatyna garamaga çykary
lan kanunçylyk namalarynyň taslama
lary biragyzdan makullanyldy we kabul
edildi.
Maslahatyň ahyrynda milli parlamen
tiň deputatlary ýokarda agzalan hukuk
resm in am al ar yn yň Garaşsyz, Bitarap
Türkmenistanyň hereket edýän kanun
çylyk ulgamynyň üstüni ýetirip, Watany
myzy durmuş-ykdysady we demokratik
özgertmeler ýoly bilen depginli ösdür
mek boýunça hormatly Prezidentimiziň
öňde goýan wezipelerini oňyn çözmäge
ýard am etj ekd ig in e ynam bild ird il er.
«Balkan».

Şeýle hem wise-premýer
pile öndürmek möwsümine
gör ülý än taýý arl yk işl er i
b ar ad a h as ab a t b e rd i .
Şun uň bil en bagl yl ykd a,
döwl et B a şt ut an ym yz y ň
garamagyna degişli Kararyň
tasl am as y höd ürl en ild i.
Horm atl y Prez id ent imiz
ýurdumyzda azyk bolçulygyny
berkitmek, ilaty ter gök, bakja
hem-de özümizde öndürilýän
beýleki oba hojalyk önümleri
bilen üpjün etmek boýunça
öňd e durý an wez ip el er iň
üstünlikli ýerine ýetirilmegi
niň wajypdygyna ünsi çekdi.
Şeýle hem milli Liderimiz ak
ekinlere edilýän ideg işleriniň
ýokary hil derejesine laýyk
gelmelidigini, gowaça ekişine
toplumlaýyn esasda taýýarlyk
görülmelidigini belledi. Munuň
özi bugdaýdan we “ak altyn
d a n ” b o l h as y l a lm a kd a
möh üm ähm iý et e eýed ir.
Milli Lideri
m iz 2021-nji
ýylda pile öndürmek hakyn
daky Karara gol çekip, ony
elektron resminama dolany
şyg y ark al y wis e-premýere
iberdi we ýüpekçi kärende
çil er iň dokm a topl um yna
zerur bolan gymmatly çig
mal y taýý arl am ak boýunça
şertn am al aý yn borçn ama
laryny üstünlikli ýerine ýetir
mekleri üçin ähli zerur şert
ler i dör etm eg i tabş yrd y.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lyg ynyň orunbasary Ş.Durdy
lyý ew sem ent kärh an al arynyň önümç il ik kuww atl yk
lar yn y artd yrm ak boý unça
döwlet Baştutanymyzyň beren
tabşyryklaryny ýerine ýetir
mek ugrunda alnyp barylýan
iş ler barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent imiz
“Açyk gapylar” syýasatyny
we giň halkara hyzmatdaşlyk
gatnaşyklaryny alyp barýan
Türkm en ist anyň milli ykdy
sadyýetiniň ähli pudaklaryny
ösdürmekde, şol sanda kuw
watl y gurl uş yk senagatyny
kemala getirmekde ägirt uly
tejr ib e topl an, inn ow asion
tehn ol og iý al ar a eýe bolan
daşary ýurtlaryň öňdebaryjy
ygt yb arl y komp an iý al ar y
bilen gatnaşyk etmäge uly
gyz ykl anm a bildirýändigini
aýtdy. Bilelikdäki netijeli işler
pudagyň kuwwatynyň artdy
rylmagyna, ýokary hilli gurlu
şyk serişdeleriniň, şol sanda
ýurdumyzda we daşary döw
letlerde uly isleg bildirilýän
sementiň, beýleki önümleriň
önümçiliginiň ýokarlandyryl
mag yn a gön ükd ir ilm el id ir
diýip, milli Liderimiz belledi.
Şun uň bil en bagl yl ykd a,
döwl et Başt ut an ymyz täze
sement zawodlaryny gurmak
boý unç a mes el eleri jikme-jik seljermek barada wise-premýer Ş.Durdylyýewe we

Min istrl er Kab in etiniň Baş
lygynyň orunbasary, Ýokary
gözegçilik edarasynyň baş
lygy S.Berdimuhamedowa
degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary B.Öwe
zow innowasion taslamalaryň
“Sanly çöz
güt — 2021” at
ly
nobatdaky bäsleşigini geçir
mek boýunça alnyp barylýan
işler barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent imiz
häzirki wagtda ýurdumyzda
halk hojalygynyň ähli pudakla
ryny sanlylaşdyrmak, önümçi
lige ylmy işläp taýýarlamalary
ornaşdyrmak boýunça mak
satnamalaýyn işleriň alnyp
barylýandygyny belledi.
Milli Liderimiz innowasion
tasl am al ar yň “Sanl y çöz
güt — 2021” atly bäsleşigini
geç irm ek bar ad ak y tekl ibi
makullap, Watanymyzyň gel
jeg i bol an ýaşl ar yň ukyp- baş arn yg yn y ýüz e çykar
makd a şu çär äniň möhüm
ähmiýetine ünsi çekdi hem-de
bu babatda wise-premýere
anyk görk ezm el er i berdi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary M.Mäm
medowa Milli bahar baýramy
bolan Halkara Nowruz baý
ramyna bagyşlanan çärelere
g örü lý ä n t a ýý a rl y k i şl eri
barada hasabat berdi. Onuň
öňüs yr as ynd a ýurdumyzyň
ähl i ýer ind e ähl ih alk bag
ekm ek dab ar as y geç ir il er.
Horm atl y Prez id ent im iz
tar yh y müňý yll ykl ara uzap
gidýän Nowruz baýramynyň
m ed en iý et i , s u ng at y we
ýagş y dess url ar y giňd en
wag y z e tm e kd e h a lk ara
ähmiýetiniň bardygyny belläp,
onuň häzirki döwürde halk
laryň arasyndaky agzybirligi
pugtalandyrýandygyny aýtdy.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly,
Halk ar a Nowr uz baýr am y
dünýäde parahatçylygyň we
durnuklylygyň bähbidine döw
letl er iň özar a gatn aş yklary
üçin t äz e m ümk inç il ikleri
açýar, halklaryň arasynda yna
nyşmagy, özara düşünişmegi,
dostlugy pugtalandyrýar.
Ähli baýramçylyk çäreleri
ýok ar y gur am aç yl yk der e
jes ind e geç ir ilm elidir diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi
we bu babatda wise-prem
ýere birnäçe anyk görkez
meleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary M.Gel
dinyýazow gözegçilik edýän
ulgam ynd a aln yp barylýan
işler barada hasabat berip,
döwlet Baştutanymyza gara
magyndaky käbir düzümleriň
işin i käm ill eşd irm ek bar a
dak y tekl ipl er i höd ürl edi.
Horm atl y Prez id ent im iz
ýokary tehnologiýaly sanly
ykd ys ad yý et i ösd ürm eg iň

örän waj ypd yg yny belledi.
Bu ulg am häz irk i döwr üň
şertlerinde ähli işleri ýokary
der ej ed e gur am aga, utgaş
dyrm ag a, ýer in e ýetirilýän
işl er iň net ij el il ig in e hem-de
hiline gözegçiligi amala aşyr
maga ýardam edýän dolan
dyryşyň netijeli guraly bolup
durý ar. Döwl et dol and yr yş
edaralarynyň işini kämilleş
dirmek, “Elektron hökümet”
ulgamyny işjeň ornaşdyrmak
döwletimizi we jemgyýetimizi
ösdürmäge gönükdirilen mö
hüm döwlet maksatnamala
rynyň üstünlikli durmuşa geçi
rilmeginiň wajyp şertidir.
Şun uň bil en baglylykda,
döwlet Baştutanymyz wise-premý er e bu ugurd a göz
öňünd e tut ul an çärel er iň
durmuşa geçirilmegine berk
gözegçilik etmegi tabşyryp,
döwr eb ap sanl y ulgamlary
mundan beýläk-de ornaşdyr
mak boýunça birnäçe anyk
görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, daşary
işler ministri R.Meredow milli
senenamamyzyň şanly sene
ler in i baýr am etm äg e, şu
ýylky möhüm halkara çäre
leri geçirmäge görülýän taý
ýarlyk barada hasabat berdi.
Mukaddes Garaşsyzlygy
myzyň 30 ýyllyk şanly baýra
my giňden bellenýän ýylda
d aş ary ý u r tl ary ň d ö wl e t
Baştutanlarynyň gatnaşmagynda birnäçe möhüm hal
kar a çär el er i geç irm ek me
ýilleşdirilýär diýip, hormatly
Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
M uň a m ys a l h ö km ü nd e
Hazarýaka döwletler iň Baş
tut anl ar yn yň VI, Ykdysady
Hyzmatdaşlyk Guramasynyň
XV sammitlerini, Türkmenis
tanyň, Azerbaýjan Respub
likasynyň we Türkiýe Res
publikasynyň Prezidentleriniň
üçt ar apl aý yn duş uş yg yn y
görkezmek bolar.
Bulardan başga-da, “Türk
menistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany”
ýylynda ýurdumyzyň Garaş
syzlygynyň şanly 30 ýyllygy,
baky Bitaraplygynyň 25 ýyl
lyg y, şeýl e hem Aşg ab at
şäheriniň 140 ýyllygy myna
sybetli daşary ýurtly ýokary
derejeli wekiliýetleriň gatnaş
magynda köp sanly halkara
forumlar, maslahatlar, birnäçe
baýramçylyk çäreleri geçiriler.
Bu şanly seneler mynasy
betli paýtagtymyzyň günorta
künjeginde gurluşygy alnyp
bar ylý an birn äç e möhüm
ähmiýetli desgalar dabaraly
ýagd aýd a ulanm ag a ber
ler. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyz aprel
aýynd a bu möh üm desga
laryň açyl yş dab ar al ar ynyň

meýilleşdirilýändigini nazara
almak bilen, wise-premýer,
daşary işler ministri R.Mere
dowa Türkmenistanyň Masla
hatlar merkeziniň täze açyljak
binasynda daşary ýurtly we
killeriň gatnaşmagynda mas
lahat geçirmek boýunça hä
zirden taýýarlyk-guramaçylyk
işlerine başlamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz şeýle hem
geçiriljek maslahatyň adyny,
oňa gatn aşj ak abr aýl y hal
kar a gur am al ar yň hem-de
ýurdumyzda ýerleşýän daşary
ýurt diplomatik wekilhanalaryň
ýolbaşçylarynyň sanawlaryny
kesgitläp, Ministrler Kabineti
niň nobatdaky mejlisine çenli
teklipleri bermek barada gör
kezmeleri berdi.
Mejlisiň Başlygy G.Mäm
med ow a mill i parl am entiň
nob atd ak y masl ah at ynd a
serediljek meseleler barada
magl um at berd i.
Horm atl y Prez id ent imiz
milli parlamentiň ýurdumyzda
ýaýb aňl and yr yl an durmuş-ykdysady özgertmelere gol
daw bermäge, raýatlyk eda
ralaryň we demokratik gym
matlyklaryň berkidilmegine
gönükdirilen kanunçykaryjylyk
işiniň ähmiýetlidigini belledi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň sek
retary Ç.Amanow ýurdumy
zyň serh etý ak a çäkl er ind e
gull uk edý än harb y gulluk
ç yl ary ň , o l ary ň m a şg al a
agz al ar yn yň ýaş aý yş-dur
muş şertlerini gow ul andyr
mak boýunça alnyp barylýan
işler barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow
harby we hukuk goraýjy eda
ralaryň işini kämilleşdirmek
boýunça göz öňünde tutu
lan meýilnamalaryň durmuşa
geçirilişini berk gözegçilikde
sakl am ag yň zer urd yg yny
belläp, wise-premýere, Döw
let howps uzl yk geňeşiniň
sekr et ar yn a birn äç e anyk
tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, Ýokary
gözegçilik edarasynyň baş
lyg y S.Berdimuhamedow
ýurdumyzyň dürli künjekle
rin
de şu ýy
lyň mart aýyn
da
ulanylmaga berilmegi meýil
leşdirilen ýyladyşhanalaryň
gurluşygy boýunça geçirilen
selj erm e işl er in iň netijeleri
barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz
täz e desg al ar yň işe girizil
meginiň ýurdumyzyň okgunly
ykd ys ad y ösüş in e ýard am
etj ekd ig in i a ýd yp, wis e-premýere, Ýokary gözegçilik
edarasynyň başlygyna ýyla
dyşhanalaryň ýokary hil dere
jesinde ulanmaga berilme
gin i üpj ün etm eg i tabş yrd y.

Soňra Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň
Kaka etrabynda we ýurdu
myz yň beýl ek i wel aý atl a
rynda döwrebap ýyladyşha
nalaryň açylyş dabaralaryna
gör ülý än taýýarlyk barada
hasabat berdi.
Milli Liderimiz daşary ýurt
lard an get ir ilýän harytlaryň
orn un y tutý an önümçilikleri
ýola goýmaga, obasenagat
topl um yn yň maddy-enjam
laý yn biný ad yn y pugt alan
dyrmaga, azyk bolçulygyny
üpj ün etm äg e uly ähm iý et
berilýändigini nygtady.
Döwl et Başt ut a n y m y z
mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly toýy mynasybetli
ulanylmaga beriljek döwrebap
ýyl ad yşh an al ar yň açyl yş
dabarasyny ýokary gurama
çyl yk der ej esinde guramak
bar ad a wis e-premý er e bir
näçe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra wise-premýer Kaka
we Bab ad aýh an etr apl a
rynd a gur ulý an iri dokma
topl uml ar yn y hün ärm enler
bilen üpjün etmek boýunça
alnyp barylýan işler barada
has ab at berd i.
Horm atl y Prez id ent im iz
häzirki döwürde öňdebaryjy
tehn ol og iý al ar yň, Diý ar y
myz yň hem-de düný än iň
iň gow y tejr ib es in i ulan
mag yň esas ynd a ugurd aş
sen ag at yň çalt depg inl er
bilen ösmegi netijesinde ýur
dum yz yň dokm a sen ag a
tynyň önümleriniň di
ňe bir
içerki bazarda däl, eýsem,
daşary ýurtlarda hem bäs
d e şl ig e u k y pl yl yg yn y ň
ýok arl aný and yg yny belledi.
Dokma senagaty ägirt uly
serişdel er kuw w at yna eýe
bolmak bilen, Türkmenista
nyň ykd ys ad yý et in iň gaý
tad an işl eý än pud ag ynyň
o kgu nl y ö s üş in i ň a ýd y ň
mysalyna öwrüldi. Bu puda
gyň önümçilik binýady yzy
giderli döwrebaplaşdyrylýar,
ýokary hilli taýýar önümleriň
görnüşleri giňeldilýär diýip,
döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Bu ulgamda görülýän neti
jeli çäreler ýaş hünärmenleri
çekmäge, ilatyň iş bilen üp
jünçiligini gow ul and yrm ag a
mümkinçilik berdi. Milli Lideri
miz dokma pudagy üçin de
gişli hünärmenleri taýýarla
magyň wajypdygyny nygtap,
wise-premýere okuw edara
laryny şu maksatlar üçin neti
jeli ulanmak boýunça degişli
çäreler i görm eg i tabş yrd y.
Ministrler Kabinetiniň mej
lis ind e döwl et durm uşyna
deg işl i başg a-da birn äç e
meselelere garaldy we olar
boý unç a deg işl i çözg ütl er
kab ul edild i.
«Balkan».

Resmi habarlar
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arlyk
döwründe ýurdumyzda ýüpekçilik puda
gyny ösdürmek boýunça öňde goýlan
wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek,
şeýle hem piläniň öndürilýän möçberle
rini artdyrmak we hilini ýokarlandyrmak
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezi
dent i Kar ar a gol çekd i. Resm in am a
laýyklykda, Türkmenistanyň Oba hojalyk
we daşky gurşawy goramak ministrligine,
wel aý atl ar yň häk iml ikl er in e 2021-nji
ýylda 2100 tonna, şol sanda Ahal wela
ýat ynd a 155 tonn a, Balk an wel aý a
tynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda
500 tonna, Lebap welaýatynda 1010 tonna,
Mar y wel aý at ynd a 410 tonn a çig pil e
öndürmegi üpjün etmek tabşyryldy.
Oba hojalyk we daşky gurşawy gora
mak ministrligi welaýatlaryň häkimlikleri

bilen pile öndürmek boýunça baş şert
namalary baglaşmaga, şeýle hem wela
ýatlaryň daýhan birleşiklerini, oba hojalyk
kärh an al ar yn y, daýh an hoj al ykl ar yn y,
kärendeçileri, ýer eýelerini ýüpek gurçu
gynyň ýokary hilli tohumynyň zerur muk
dary bilen üpjün etmäge borçly edildi.
Welaýatlaryň häkimliklerine, şu Karara
laýyklykda, pile öndürmek boýunça şert
namalaýyn borçnamalaryň doly möç
berde ýerine ýetirilmegini üpjün etmek
tabşyryldy.
* * *
Türkm en ist an yň Ýok ar y göz egç ilik
edarasynyň işini has-da kämilleşdirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezi
denti “Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik
edarasynyň meseleleri hakynda” Karara
gol çekdi.

* * *
“Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
niň Başlygynyň orunbasarynyň wezipe
sini girizmek hakynda” Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 11-nji fewra
lynda çykaran 2132-nji Kararyny ýerine
ýet irm ek, şeýl e hem Türkm en ist an yň
Ministrler Kabinetiniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenista
nyň Prezidenti “Türkmenistanyň Ministr
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
nyň wezipe borçlaryny, garamagyndaky
bölüm hakyndaky Düzgünnamany we
işgärleriniň wezipe borçlaryny tassykla
mak bar ad a” Kar ar a gol çekdi.
* * *
Türkmenistanyň Mejlisi «Hazar deň
zindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodo
rod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp

geçmek we özleşdirmek hakynda Türk
menistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan
Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda
Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany
tass ykl am ak hak ynd a», «Bil im ulg a
mynd a huk uk kems itm el er in e garş y
gör eşm ek hak y ndak y K onw ens iý a
goşulmak hakynda», «Iş üpjünçilik syýa
saty hakyndaky 122-nji Konwensiýany
tassyklamak hakynda», «Patent hukugy
hakyndaky Şertnama goşulmak hakyn
da», «Medeni taýdan özüňi görkezmegiň
dürlüligini goramak we höweslendirmek
hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakyn
da», «Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady
hyzmatdaşlyk institutyny esaslandyrmak
hak ynd ak y Y l al aşygy tassy kl am ak
hak ynd a» kar arl ar y kab ul etd i.
(TDH).
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Türkmen sportunyň parlak ýyldyzy
Häzirki wagtda Garaşsyz,
hem iş el ik Bit ar ap Türkme
nistan Watanymyzyň dünýä
jemg yý etç il ig i tar ap ynd an
sport döwl et i diýl ip ykrar
edilmegi hormatly Preziden
timiziň döwlet başyna geçen
ilk inj i günl er ind en ýurd u
m y zd a s a gd y n d u rm u ş
ý örelgesini rowaçlandyrmak,
köpçülikleýin bedenterbiýäni
we ýok ar y net ij el i sport y
ösdürmek babatda badalga
ber en başl ang yçl ar yn yň,
ägirt uly özg ertm el er iniň
aýdyň netijesi bolup daba
ralanýar. Berkarar döwleti
miziň bagtyýarlyk döwrüniň
sagd ynl yg yň, ruh ub el entli
giň, sportuň zamanasy hök
münde kalplarda egsilmez
buýs anj a besl enm e g i n iň
gözbaşynda-da hut şol haky
kat durýar. Gahryman Arka
dagymyzyň taýsyz tagallasy
bil en sanl yj a ýyl yň içind e
Diýarymyzyň çar künjeginde
iň döwrebap sport desgala
ryn yň gurl up, ulan ylm aga
berilmegi, olarda türgenleriň
öz hö
wes ed
ýän sport gör
nüşleri bilen meşgullanmak
lar y, halk ar a der ej es ind e
ýaryşlaryň geçirilmegi üçin
ähli şert-mümk inç il ikleriň
döredilmegi döwlet Baştuta
nymyzyň sport syýasatynyň
rowaçlyklara beslenýändiginiň

aýd yň sub utn am alarydyr.
Paýt agt ym yz Aşg abadyň
Olimpiýa şäh erç es i bols a
Ark ad ag Prez id ent im iz iň
paýhasy bilen dörän şeýle
sport desgalarynyň naýba
şys y bol up durý ar.
Şol wagt 2018-nji ýy
lyň
noý ab r a ýy d y. Düný än iň
üns i türkm en paýt agt yn a
gön üg ip, iri sport ýaryşla
ryny ýokary derejede geçir
m e kd e n u sg alyk şähere
öwr ül en Aşg ab ad yň Olim
piý a şäh erç es inde Agyr
atletika boýunça dünýä çem
pionaty dowam edýärdi. Mer
kezi gazetleriň birinde foto
žurn alist tanş ym yň dünýä
birinjiliginden dürli pursatlary
beý an edý än sur atl ar yn y
synl ap, olard an kalb ymda
buýsanç döredýän özboluşly
lezzet aldym we oňa jaň etdim.
Şekile geçiren pursatlarynyň
şowl y bol and yg yny aýda
nymda, ol tüýs ýüreginden
çykýan şu sözleri dile getirdi:
— Sen paýt agt ym yz a
gel ip, bu ýar yşl ar y gön ü
mel bir synlap görsediň! Ine,
şonda hakyky lezzet alar
dyň. Bu çempionata diňe bir
spo rt ýar yş y hökmünde
garamak bärden gaýdýar. Ol
hakyky baýramçylyk, özem
bütin dünýä bolup toýlanyl
ýan baýr amç yl yk.

Tanşymyň bu sözl er i
häl i-häz ir em gul ag ymd a
ýaňlanyp duran ýaly. Onsoň
ýurdumyzda dünýä dereje
sindäki şeýle sport baýram
çyl ykl ar yn yň geç ir ilm eg in i
üpj ün edýän Gahr yman
Arkadagymyza alkyş sözleri
öz-özünden diliň senasyna
öwrüliberýär.
Elb etd e, paýtagtymyzda
nusgalyk derejede geçirilen
Agyr atletika boýunça dünýä
çempionaty türkmen türgen
ler in iň şol ýar yşd a alt yn
med al y gaz an yp bilenlikle
rinde, halkymyzyň hakyda
synda has-da uly baýram
çylyk hökmünde ýatda galyp
bilerdi. Ine, «Halallyk, aras
salyk hemişe üstün çykýar»
diýen düşünjäniň nobatdaky
gezek dabaralanmagy bilen
bu gün k
 i gün şol arz
 u
wyň — türkmen türgeniniň
a lt y n m ed a l g az an y p ,
düný ä çemp iony bolmagy
nyň hak yk at a öwr ül endigi
welin, her bir türkmenistanly
üçin begendiriji, buýsandy
ryj y, guw andyryj y w aka
bol up, kalpl ar a dold y.
H aw a , 2 0 2 1 - n j i ý yl yň
ýanwarynda hormatly Pre
zidentimiziň adyna Halkara
agyr atletika federasiýasy hoş ha
bar her bir türk
men Çünk i şol hatd a 2018-nji
nyň ýolbaşçylaryndan gelip raýatynyň kalbyny begenje, ýyld a paýt agt ym yz Aşga
gowşan hatda beýan edilen buýsanja, guwanja besledi. batda geçirilen Agyr atletika

gönükdirilen tutumlar rowaçlyk
lara beslenýär. Ýurdumyzyň ägirt
uly ykd ys ad y mümk inç il iklerini
ählumumy durnukly ösüşiň hyz
matynda goýup, dünýä jemgy
ýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna
eýe bolýan iri möçberli, taryhy
ähmiýetli taslamalary amala aşyr
makdaky işler ýokary depginlerde
dowam etdirilýär.
Ýüzý yll ykl ar yň do w a m ynd a
özboluşly milli aýratynlyklaryny
s a kl a p g el e n r uh y - m ed en i
gymmatlyklarymyzy dünýä ýaý
mak, halkymyzyň ruhy dünýäsini
baýlaşdyrmak boýunça uly işler
durmuşa geçirilýär. Sagdyn dur
muş ýörelgeleri jemgyýetimizde
giň ger im e eýe bolý ar. Bil im
ulgamyndaky düýpli özgertmeler
bolsa kämil bilimli, ylymly, tämiz
ahl akl y nes ill er i terb iý el em ek
işl er in e ýard am berý är. Şunuň
ýaly köpugurly tutumlar mähri
ban Watanymyzyň şöhratly täze
taryhynyň her bir ýylynyň bagta
uzaýandygyny tassyklaýar.
Seýitmämmet Ýusubow,
Türkmenbaşy etrabyndaky
18-nji orta mekdebiň müdiri.

Milli ýörelgelerimize ygrarly,
ylymly, bilimli nesiller röwşen
geljegimiziň ygtybarly daýanjy
bol up durý ar. Şon uň üçin em
Garaşsyz, baky Bitarap Diýa
rymyzda olaryň durmuş taýdan
goraglylygyny üpjün etmekde,
milli ruhd a terb iý el enmegini,
sagdyn bedenli, giň dünýägara
ýyşly adamlar bolup ýetişmegini
gazanmakda zerur şertler döre
dilip, bim öçb er işl er durmuşa
geçirilýär. Ol işler ösen tehnolo
giýalardan baş çykarýan ýaşlary
ýüze çykarmakdan, ýaş nesilde
watansöýüjiligi, ynsanperwerlig i,

zähm ets öý erl ig i kemala getir
mekd en gözb aş alýar.
Milli kanunçylygymyz arkaly
ýaşlaryň konstitusion, durmuş-ykdysady hukuklary, azatlyk
lar y, k an un y b ä hb i tl er i w e
borçlary kepillendirilýär. Bilş i
miz ýaly, 2013-nji ýylda «Ýaşlar
barada döwlet syýasaty hakynda»
Türkmenistanyň Kanuny kabul
edildi. Bu Kanuna laýyklykda,
döwl et im izd e ýaşl ar bar ada
aln yp bar ylý an döwl et syý a
saty ýaş raýatlaryň konstitusion
huk ukl ar yn y we azatl yklaryny
ü pj ü n e tm e k , ş a hs yý et i ň ,

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň
welaýat komitetiniň hem-de Türkme
nistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar
gur am as yn yň Balk an ab at şäh er

guramaklarynda şanly Garaşsyz
lygymyzyň 30 ýyllyk toýy mynasy
betli «Garaşsyzlyk bagtyň dünýä
ýaň edip, ol şirwan perdäňe galsana,
bagşy» ady bilen geçirilen baýram
çylyk konserti uly ruhubelentlige,

geňeşiniň bilel i kde gur am a klarynda
«Türkm enn eb it» döwl et kons erniniň
«Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Burne
bitg azh yzm at» müd irl ig in iň tehn ik i
wa
gyz ediş we dur
muş mak
sat
ly hyz
matlar merkezinde maslahat geçirildi.
Part iý an yň ilk inj i gur am al ar yn yň

ýolb aşç yl yg ynd a eziz Wat an ym yzd a
gazanylan üstünlikler hem-de geljegi
nazarlaýan maksatnamalar, olary ýerine
ýetirmek boýunça meýilnamalar barada
giň işl eý in gürr üň etd il er.
Çyk y şla rd a n y gtalyş y ýaly, bag
t y ý arl yk döwr ünd e daşk y gurş aw y

ýolb aşç yl yg ynd a amal a aşyryl
ýan ägirt uly işleri, dost-doganlygy
wasp edip ýerine ýetiren joşgunly
çykyşlary tomaşaçylaryň göwün
guşuny ganatlandyryp, olara ruhy
lezzet paýlady. Welaýat merkeziniň
hem-de etrap-şäherleriň çagalar
toparlarynyň milli saz gurallarynda
ýerine ýetiren aýdym-sazlary hem
baý mazmunly bolup, tomaşaçylar

tar ap ynd an gyzg yn garş yl andy.
Milli muzeý gymmatlyklaryn
dan, gel in-gyzl arymyzyň çeper
ell er ind en dör än nepis halylar
dan, el işlerinden, amaly-haşam
sungat eserlerinden guralan sergi
köpl er iň üns ün i özünd e egl edi.
Gülnabat Annataganowa.
Surata düşüren Andreý Pakulow,
«Balkan».

muk add es Gar aşs yzl yg ymyzy,
Berk ar ar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwrüniň ösüşlere beslenýän
«Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylyny,
eziz Arkadagy m y z yň parasatly

Ýylyň terbiýeçisi

20-nji çagalar bagynda geçirilen
bäsleşikde oňa gatnaşanlar bäsle
şigiň şertine görä sapak geçip, ýaş
nesilleri terbiýelemekde möhüm
ähmiýete eýe bolan häzirki zaman
innowasion tehnologiýalaryndan,
okuw-görkezme esbaplaryndan
peýdalanyp, toplan öňdebaryjy iş
usull ar yn y görk ezd il er. Ösüp

milli Liderimiz: «Bizde «Aras
sa göreşde gazanylan ýeňiş
ş a tl y k g et i rý ä r » d iý e n
pähim bar. Türkmen halky
nyň iň oňat däp-des
sur
la
ryna laýyklykda terbiýelenen
türgenlerimiz bolsa, hemişe
diň e arass a ýaryşyp, halal
ýeň iş gaz aný arl ar» diý ip
belledi. Döwlet Baştutany
myzyň Ýulduz Jumabaýewa
2018-nji ýyld a Aşg ab atd a
geçir il en Agyr atletika bo
ýunç a düný ä çemp iona
tynda mynasyp bolan altyn
medalyny gowşuran, Türk
menistanyň Döwlet senasy
nyň ýaňlanyp, onuň belent
owazy astynda Watanymy
zyň Döwl et baýd ag yn yň
ýokary galdyrylan pursatla
ryny synlan her bir raýatyň
buýsançly duýgulary başdan
geçirendigi öz-özünden düş
nüklidir. Sebäbi bu pursatlar
türkmen sportunyň dünýä
däki abraýynyň belende gal
ýand yg yn yň, Gahr y m a n
Ark ad ag ym yz yň öz ýeňş i
bilen milli sportumyzyň abra
ýynyň belende göterilmegine
goşant goşan türgenlere uly
hormat-sarpa goýýandygy
nyň, şeýl e ýeň işl er e bütin
halk bol up guw an ylý and y
gynyň, buýsanylýandygynyň
aýd yň sub utn am al ar ydyr.
Aşyrberdi Gurbanow,
«Balkan».

«Türkmenistanda ýaşlar ba
rad ak y döwl et syý as at yn yň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döw
let maks atn am asynyň» kabul
edilmegi Gahryman Arkadagy
myzyň parasatly ýolbaşçylygyn
da ýaş nesilleriň eşretli hem-de
bol el in durm uşd a ýaş am agy,
saýlap alan hünäriniň eýesi bol
magy ugrunda edilýän aladalaryň
nobatdaky subutnamasy boldy.
«Diň e umum ad amz at we
m ill i ruh y-ahl ak gymm atl ykl a
ryna çuňňur sarpa goýýan, täze
bilimlere ymtylýan ýaşlary terbi
ýel äp ýet işd irm ek bil en, biz

gorap saklamak wezipesi Türkmenis
tanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan
ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda
saýaly, pürli we miweli bag nahallaryny

geljegimize ynamly seredip bile
ris» diýip nygtaýan milli Lideri
miziň ýolbaşçylygynda güneşli
Diýarymyzyň bagtyýar ýaşlary
özl er in iň okam akl ary, öwren
mekleri, halal zähmet çekmekleri
üçin durmuşa geçirilýän beýik
işlerden ruhlanyp, Watanymyzy
mund an beýl äk-de güll ed ip
ösdürmäge gönükdirilen belent
wez ip el er i durm uşa geçirmegi
baş maksatlary hasaplaýarlar.
Mahym Babaýewa,
welaýat adalat bölüminiň esasy
maslahatçysy, 2-nji derejeli
ýurist.

-boss anl yg a besl em ek ýurd um yz yň
ekol og iý a ýagd aý yn y durnukly gowu
land yrm akl yg a uly goş antd yr. Teb i
gaty, daşky gurşawy gorap saklamak,

Möhüm meseleler maslahatlaşyldy

Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe hormatly Prezi
dentimiziň bilim ulgamyny kämil
leşdirmek babatda alyp barýan onuň etrap-şäher tapgyrlarynda gelýän körpe nesli Watana wepaly
syýasatynyň talaplaryna laýyklykda, ýeňiji bolan tejribeli terbiýeçiler gat ýaşl ar edip terb iý el äp ýet işd ir
ýaş nesle döwrebap, milli ruhda naşdylar. Balkanabat şäherindäki mekde, olaryň sagdyn ruhly, berk
bed enl i bolm akl a r y n y gaz an
makda okuw-terbiýeçilik işleriniň
guralyşyny çykyşlaryň üsti bilen
beý an etd il er. Emin agz al ar y
terbiýeçileriň sözleýiş medeni
ýet in e, sap akl ar yn y gur aý yşl a
r y n a hem-de wagtd an ýerl ikli
peýdalan yşl ar yn a bah a berdiler.
Bäsleşigiň jemi jemlenilende,

bilim-terbiýe bermekde dörediji
likli işleýän, çagalaryň tebigy zehin
lerini we ukyplaryny ösdürmekde
baý iş tejribesini toplan öňdebaryjy
bilim-terbiýeçilik işgärlerini ýüze
çykarmak, olaryň iş tejribesini giň
den ýaýratmak maksady bilen ge
çirilen «Ýylyň terbiýeçisi — 2021»
atly bäsleşigiň welaýat tapgyryna

jemgyýetiň we döwletiň bähbit
lerine Türkmenistanyň ýaşlary
nyň kuwwatyny ösdürmek we
durmuşa geçirmek üçin hukuk,
durmuş, ykdysady we gurama
çylyk şertlerini hem-de kepillik
lerini döretmek, hemmetarap
laýyn ösen jemgyýeti kemala
get irm ek, ýurdumyzyň taryhy
ösüşiniň esas goýujy taglymat
laryna, durmuş-ykdysady ösüş
bab atd a döwl et syý asatynyň
häzirki zaman ugurlaryna ýaş
raýatlaryň aňly-düşünjeli düşün
meg in i gaz anm ak bar ad ak y
maks atl ar y öz için e alý ar.

ýolb aşç yl ar yn yň ga t n a ş m a k la rynd a
geç ir il en masl ah atd a çyk yş edenl er
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe hormatly Prezidentimiziň parasatly

Şirwan perdeden ýaňlanan aýdymlar
Balkanabat şäherindäki «Bagt ş a tl yk- şo wh un a besl end i.
köşgi» toý dabaralary merkezinde
Çäräniň dowamynda welaýa
wel aý at häk iml ig in iň hem-de tym yz yň meşh ur bagş y-sazan
welaýat medeniýet müdirliginiň dalarynyň, sungat ussatlarynyň

geç ir il en Aziý a çemp iona
tynda bürünç, Aşgabat Azia
das ynd a küm üş, 2018-nji
ýylda ýetginjekleriň we ýaş
laryň arasynda bolan Azi
ýa çempionatynda bürünç,
2019- n jy ý y ld a K atar y ň
Kubogy ugrundaky ýaryşda
b ür ü n ç , 2 0 2 0 - n j i ýyld a
VI Halkara raýdaşlyk oýun
lar ynd a küm üş med allary
gaz anm ag yň hötd es ind en
gel
ý är. Ine-de, 2018-nji
ýylda geçirilen Agyr atletika
boýunça dünýä çempiona
tyn yň arz uwl an an alt yn
m ed alyn y ň h a k e ý es in e
gowuşmagy bilenem Ý.Ju
mab aý ew an yň üst ünl ikl e
rin e ajaý yp ýeň iş goş uldy.
Bu myn as yb etl i göz el
paýt agt ym yzdaky Olimpiýa
şäh erç es ind e uly dab ara
nyň geçirilip, oňa hormatly
Prez id ent im iz iň gatnaşma
gyn y türkm en sport un yň
tar yh ynd ak y şanl y wak a
diýip, buýsanç bilen aýdyp
bileris. Bu şanly dabarada
Ýuld uz Jum ab aý ew an yň
gaz an an ýeňş in e guwan
maga doly haklydygymyzy,
bu ýeň
şiň bi
ziň bü
tin hal
kym yz yň örän uly üstünli
gid igini, bedenterbiýäni we
sport y ösd ürm ek boý unça
alyp barýan döwlet syýasa
tymyzyň netijeliliginiň aýdyň
tassyklanmagydygyny nygtan

Bitarap döwletde bagt yýar ýaşlar

Bagta uzaýan ýyllar
Par ah atç yl yg yň we asuda
lygyň mekany hökmünde dün
ýäde ul y h o rm at a e ýe bolan
Gar aşs yz, bak y Bit ar ap Diýa
rym yzd a bagt yý ar durm uşd a
ýaşaýan agzybir halkymyz hor
matly Prezidentimiziň parasatly,
öňdengörüjilikli baştutanlygynda
Berk ar ar döwl et im iz iň bagty
ýarl yk döwr ün iň her bir ýylyny
uly üstünliklere, taryhy tutumlara
besl eý är. Ark ad ag Prezidenti
miz iň ähl um um y par ah atç yl yk
we ynan yşm ak ýör elg el erine
daýanýan ynsanperwer döwlet
syýasaty bolsa beýik maksatla
rymyzyň rowaçlygynyň berk bin
ýadydyr.
Ak mermerli binalary bilen
dünýä meşhur bolan gözel paý
tagt ym yz Aşg ab at şäh eriniň
esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk,
ähl i üst ünl ikl er im iz iň gözb aş y
bolup durýan ýurt Garaşsyzly
gymyzyň 30 ýyllyk taryhy sene
ler in iň giňd en bell enj ek «Türk
menistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynda
hem umumadamzat bähbitlerine,
halk ym yz yň röwş en gelj eg in e

boýunça dünýä çempiona
tynd a 45 kil ogr am a çenl i
agr am der ej es ind e alt yn
med a l g az an a n Tailand
P at yş al yg yn y ň t ü rg en i
tar ap y nd a n d op in g d ü z
günleriniň bozulandygy we
sport kwal if ik as iý as yndan
mahrum edilendigi sebäpli,
Halkara agyr atletika federa
siýasynyň kadalaryna laýyk
lykda, medallaryň gaýtadan
paýl an ylm ag yn yň amal a
aşyrylýandygy barada nyg
talyp, şol ýar yş yň häzirki
netijeleri boýunça türkmen
türgeni Ýulduz Jumabaýe
wanyň altyn medalyň eýesi
bolandygy hem-de ýaşlaryň
arasynda dünýä rekordyny
täz el änd ig i bar ad ak y hoş
hab ar aýd ylý ardy.
Türkmen sportunyň abra
ýyny arşa göteren hoş haba
ryň sebäpkäri bolan ajaýyp
türg en im iz bar ad a aýda
nym yzd a, Ýuld uz Jumaba
ýe
wa 1998-nji ýy
lyň 22-nji
apr el ind e Daş og uz wela
ýatynyň Gurbansoltan eje
adyndaky etrabynda dünýä
inýär. 12 ýaşyndan başlap
agyr atletika bilen meşgul
lanyp ugraýar. Ilkinji halkara
ýaryşyna 2013-nji ýylda gat
naşan Ýulduz häzirki wagtda
Türkmen döwlet bedenter
biýe we sport institutynda
okaý ar we 2017-nji ýylda

Türkmenbaşy şäherindäki 32-nji
çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi
Gunça Gylyçtaganowa birinji orna
mynasyp bolup, «Ýylyň terbiýe
çisi» diýlip yglan edildi. Ol bäsleşi
giň döwlet tapgyryna gatnaşmaga
hukuk gazandy. Serdar etrabyn
daky 10-njy çagalar bakja-bagynyň
terbiýeçisi Gülruh Berdiýewa ikinji,
Etrek etrabyndaky 6-njy çagalar
bakja-bagynyň terbiýeçisi Bagty
gül Höwezowa üçünji orunlara
mynasyp boldular.
Oguljennet Orazowa,
«Balkan».

oturd yp, tok aý zolaklaryny döretmek,
ekologiýa meselelerini çözmek, atmos
feranyň hapalanmagynyň öňüni almak,
how an yň üýtg em egine garşy aýgytly
gö r e ş ç ä r e l e r i n i ýaýb aňl and yrmak
bab atd ak y tag all al ar oňyn net ij es in i
berý är. Mähr ib an topr ag ym yz y bagy-

ülkämizi geljekki nesiller üçin abadan,
arassa, ýaşamak üçin amatly ýagdaýda
miras goýmak belent adamkärçilikden
nyşandyr.
Döwran Magtymow,
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň
welaýat komitetiniň başlygy.

Gül ülkäme Nowruz gelýär
Ata Wat an ym yza pasyllaryň
soltany bahar paslynyň gelşi-de
ajaý yp. Bu gün güneşli Diýarymyzy görmäge göz, tarypla
maga söz gerek. Gök ýaýlalary
ýaşyl dona bür äp otur an düz
lerde otlaş yp ýör en owl akd yr
guz ul ar yň ses i, erkana ganat
ýaýýan guşlaryň owazy tebiga
tyň täsin görküne görk goşýar.
Gyz-gelinleriň aýdymdyr lälele
rini, monjugatdylardyr öleňlerini
eşideniňde, göwnüň joşa gelýär.
Şun uň ýal y dab ar al ar, şatlyk-şowhun bilen gül ülkäme Milli
bahar baýr am y gelýär.
Ata-bab al ar ym yz Nowr uz
baýramyny täzelenişiň nyşany,
täze durmuşyň başlangyjy hasap
lapd yr. Halkl ar y bir ek-bir eg e
ýakynlaşdyrýan bu taryhy baý
ram wat and aşl ar ymyzy belent
sepgitlere, täze zähmet üstünlik
lerine ruhlandyrýar.
Eziz Arkadagymyz: «Dünýä
niň gadymy baýramlarynyň biri
bol an Nowr uz baýr am y umu
madamzat medeni ösüşinde
aýr at yn orn y eýel eý är. Bu baýr am teb ig at yň jüml e-jah an a

täzelenişi paýlaýan bahar pas
lynda dünýä bileleşigi tarapyn
dan giňden bellenýär. Asyrlaryň
dowamynda özboluşly däp-des
surlary özüne siňdiren Nowruz

bellenilip gelinýän Nowruz baý
ramynyň ähmiýeti örän uludyr.
Goý, halk ym yz yň gad ym y
däp-dessurlarynyň rowaçlanyp,
toýlarymyzyň toýlara ulaşmagy

baýramy biziň döwrümizde täze
many-mazmun bilen has-da baý
laşdyrylyp, adamzadyň medeni-ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi
hökm ünd e halk ar a der ej ed e
ykrar edildi» diýip belleýär. Halky
myzyň müňlerçe ýyllyk taryhynda
gadymy döwürlerden bäri giňden

üçin taýs yz tag allalary edýän
milli Liderimiziň jany sag, ömri
uzak, tut uml y işl er i dowamata-dowam bolsun!
Baýramsoltan
Ýegenmämmedowa,
welaýat ýörite sungat mekdebiniň
mugallymy.

Nurly pasyldaky nurana baýram
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany» ýylynda hem toýlarymyz toýlara,
baýramlarymyz baýramlara ulaşyp, olar halkymy
zyň bagtyýar, abadan, asuda, bolelin durmuşyň
höz ir in i görý änd ig in iň özb oluşly subutnamasy
bolup dabaralanýar. Kalplary buýsanja besleýän
şeýle baýramlaryň biri-de Milli bahar baýramy —
Halkar a Nowr uz gün üd ir.
«Nowruz dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň
biri hökmünde umumadamzat medeni ösüşinde
aýratyn orun eýeleýär. Dünýäniň köp halklary
bilen birlikde türkmen halky ylhamyň we joşgu
nyň, ýagşy umytlaryň hem-de hoşniýetli arzuwla
ryň gözbaşy bolan bu nurana bahar baýramyna
uly sarp a goýý ar» diý ip nygt aý an Gahr ym an
Ark ad ag ym yz yň taýs yz tag all as y bil en ajaý yp
zam an am yzd a bu nur an a baýr am yň gad yr-gymmaty has-da artdy, ol täze many-mazmuna,

röwş e besl end i. BM G - n i ň B aş Ass ambl eýa
synyň ýörite Kararnamas y esas ynd a Halk ar a
Nowruz güni diýlip yglan edilmegi bilen bols a, ol
düný ä der ej es ind äk i şanl y sen el eriň hataryna
goşuldy.
Her ýylda Milli bahar baýramy mynasybetli
gur alý an dab ar al ard a ell er i Nowr uz baýr am
çyl yg yn yň naýb aş y nygm at y bolan semenili
gyz-gelinleri, küşt depip, gazal aýdýan sungat
ussatlaryny, birek-biregi Nowruz baýramçylygy
bil en mäh irl i gutl aý an ada m l a r y g ö r e n iň d e ,
mukaddes däp-dessurlarymyzy gaýtadan dikel
den, halk yn a eşr etl i durm uş y peşg eş ber en
Ark ad ag Prez id ent im iz e alk yş sözl er i dill er iň
sen as yn a öwr ülý är.
Amangül Gylyjowa,
Balkanabat şäherindäki 43-nji çagalar
bakja-bagynyň terbiýeçi-usulçysy.

C M Y K

2021-nji ýylyò 16-njy marty.
Dünýä meşhur türkmen dokma
çylygy öz inçeligi bilen asyrlar boýy
tanalyp gelinýän sungatdyr. On bar
mag ynd an dür dök ülý än türkmen
zenanlary gaýtalanmajak el hünär
ler i bil en hal y, pal as önüml er in i,
owadan gülli keçeleri, nepis nagyş
lary döredipdirler. Türkmen öýlerini
halysyz, palassyz göz öňüne getir
mek mümkin däl. Ene-mamalary
myz sebit aýratynlyklary boýunça
sütüksiz halylary «palas», «kilim»
diý ip, dürl üç e atl and yr ypd yrl ar.
Kilim öz ölçegi we göl aýratynlygy
bilen birneme tapawutlanýar. Uly
ölç egd e we dürl i göll er saln yp
dokalýan owad an pal aslar dur
muşa çykýan gyzlara dokuzynyň
(toý sepiniň) biri hem bolup hyz
mat edipdir. Düşek üçin niýetle
nip dokalýan kilim bolsa ölçeginiň
kiçiligi, gölüniň ýeňildigi, ýüpleri
niň (çig mal yn yň) ýog ynl yg y
bil en pal asd an tap aw utlanýar.
Palas hem edil haly ýaly gura
mada dokalýar. Haly dokalanda,
baslyk kakylýar, emma palas
dok al and a, basl yk kakylman,
oňa darak bilen siňňitli argaç
kakylýar. Palasa il içinde «nag
şaş ak» hem diý ilý är. Seb äb i
p al as y ň ý ü pl er i ö ýd e lý ä n
ý üz ü nd e seç ek ýal y bol up
durup, nagşy aşak ýüzünde bol
ýar, ýagny palasyň düzüw ýüzi
aşak, seçekli ýüzi ýokary edilip
dok alý ar. Şon uň üçin pal as
dokamak haly dokamakdan hem
kyn hasaplanylýar.

Palasyň nagşynyň öýdümi üçin taý
ýarlanýan dürli reňkli ýüpler bolsa, öň
dok al yp kes il en hal yd yr pal as yň
kesindi erişlik ýüplerinden galan ýüpleri
boýalyp taýýarlanylýar. Muňa başgaça
«şytyr ýüpleri» hem diýilýär. Bu ýüpler
berkligi hem bükdürilen gelşikli egrilişi
bilen palasyň nagyşlarynyň owadan we
uzak wagtlap zaýalanman, pugta bol
magyny üpjün edýär. Bu ýerde tygşytly
lyk hem göz öňünd e tut ulý ar.
Türkm en pal as yn yň mill i aýr at yn
lygy, edil türkmen halylarynyňky ýaly,
olar yň düş ek reňk iniň gyzyl we gyr
myzy bolmagyndadyr. Şeýle-de olarda
sary, ýaşyl, gök we gara reňk utgaş
malarynyň hem-de nagyşlarynyň ýer
leşiş meňzeşligindedir.
Irki döwürlerde ata-ene ýaş çatyn
jal ar üçin öz gapd all ar ynda täze ak
öý dikipdirler. Täze öýde gülüp-oýnap
ýaşamaklaryny arzuw edip, olar «Gül
ýaýdyda gülüp gez» diýip, ýaş maşgala
«Gülý aýd y» nagş y saln yp dok al an
kilimi sowgat beripdirler.
Durmuşa çykarylýan gyz atasy öýün
den ugradyljak bolnanda, uly palasyň
üstünde oturdylýar. Onuň ýanynda daý
zalary, ýeňňeleri, boýdaşlary hem otur
ýarlar. Şonda ýigit tarapy gyzyň hossar
laryna dürli-dürli sowgatlary berýär. Bu
däbe «Gyzy palasa salmak» diýilýär.
Gelnalyjy bolup gelen erkek adamlar

Pal as dok am ak üçin ilk i ýüw ür
dimi, argajy, şeýle hem nagyşlar üçin
niý etl en en dürl i reňkl i ýüpler taý
ýarlanylýar. Ýüwürdimi taýýarlamak
üçin sar yj a goýn uň ýaz gyrk yl an
ýüňi alynýar. Onuň diňe başy kaky
lyp alynýar. Oňa sellew, uç hem diýilýär.
Sellewden, ýagny uçdan soň ýüň dara
gynyň dişinde galanyna ýazbaş diýil
ýär. Ýazbaş ýüňüni güýzbaş ýüňi bilen
gar yp, hal a çit im ýüp edýärler.

gyzyň ýeňňeleri bilen oturan palasyny
göterip, gelnalyja çenli alyp barýarlar.
Emma «palas haky» diýlip, pul paýlan
ýança, ýeňňeleri palasdan turmaýarlar.
Türkmenlerde gyz maşgala durmuşa
çykarylanda, şaý-sepi bukjasynyň ýany
bilen äkid ilý är. Täz e gelniň haly-palasyny, bukjasyny baran ýerinde goňşy-gol am, dog an-gar ynd aşl ar y synl ap,
onuň eliniň çeperligine baha berýärler,
sepini görýärler. Şonuň üçin gyza sep

H aly - pal a s t ö rd e ý agş y
diý ip dok al an dokm al ar has inç el ik,
nepislik bilen taýýarlanypdyr. Sep haly
nyň ýany bilen palas hem berilýär.
Welaýatymyzda gelin-gyzlar palas
l ar yn a « G ü lý a ýd y » , « B o ss an y » ,

birleşdirilen jübüt torba şekilindedir. Ol
çitme hem kakma görnüşinde dokalýar.
Duztorba küýze görnüşinde bolup,
öýüň gap-gaç böwründe duz guýlup ula
nylypdyr, çemçe torba hem şu böwürde

«Gaz aý ak», «Üýş ürm e», «Sald atg y
ýak» ýal y nag yşl ar y sal ypd yrlar.
Sallançak kilimleri dokalanda, oňa,
esasan, «Gülýaýdy», «Tegek», «Alaja»,
«Dagd an» ýal y nag yşl ar saln ypd yr.
Mun uň seb äb i bols a sall anç akd ak y
çagan y gözd en-dild en gor as yn diýlip
niýet edilipdir.
Geçmişde türkmeniň gurnama ak
öýleriniň süňňüni düzmek ýigitlerimiziň
paýyna düşen bolsa, onuň içki we daşky
bezegini gelin-gyzlarymyz özleriniň on
barmagynyň hünäri bilen ussatlarça
ýerine ýetiripdirler. Zenanlaryň ýiti zehi
nin
den dö
rän köp san
ly kak
ma önüm
leriniň ak öýleriň bezeginde hem-de
hojalykda hyzmaty diýseň uly bolupdyr.
Meselem, ak öýüň gapysyna ýapylyp
ulanylan «gapy kilimi» öýüň içini yssy
dan, sow ukd an, ýel-ýagm yrd an we
tozandan gorapdyr. Öýi gurmakda peý
dalanylýan «düzgün ýüpi», öýüň daşky
keşbine bezeg we söýeg bolup hyz
mat edýän «gülli ýüpi» hem kakmada
dokalyp taýýarlanypdyr.
Gad ymd an bär i öýüň içk i bez eg i,
şonuň ýaly-da öý goşlary saklanýan
gap bolup hyzmat eden çuwal kakma
görnüşinde dokalýar. Eger-de ol çitme
hal y görn üş ind e dok als a, oňa gar
çyn diýilýär. Çuwalyň kiçi görnüşi bolan
torbalar öz ulanyş hyzmatlaryna görä,
dürli atlara eýedirler. Olar kakma ýa-da
çitme görnüşinde dokalyp, öz möçberi
boý unç a dürl i-dürl üd ir. Horj un hem
torbanyň bir görnüşi bolup, beýleki
lerden tapawutly tarapy, onuň arasy

asylyp, onuň içine çemçeler goýlupdyr.
Gap-gaç torba agaç okara çanaklary ýer
leşdirmekde peýdalanylypdyr. Dul torba
ak öýüň dulundan asylyp goýlup, ownuk-uşak zatlary, egin-eşikleri abat hem jem
saklamakda peýdalanylypdyr. Aşyk torba
kiçi görnüşde bolup, çagalaryň oýnaýan
aşyklary salnypdyr. Gazan torba göç
edilende, gazan salmakda ulanylypdyr.
Attorba, adyndan belli bolşy ýaly, atlara
iým gaby bolup hyzmat edipdir. Torbalar
dokalanda, köplenç aşagy seçekli, ululy-kiçili görnüşde jübüt taýýarlanypdyr.
Çuw al y, horj un y, torbany palasyň,
kilimiň dokalyşy ýaly edip dokapdyrlar.
Kähalatlarda bolsa kakma bilen çitimi
aralaşdyryp hem dokapdyrlar. Olarda
köplenç «Gyýak», «Tegbent», «Okgözi»,
«Dog aj yk», «Agöýj ük», «Tegek» ýaly
nagyşlar duş gelýär.
Türkmen çuwallary hojalykda ulany
lyşyna, salynýan nagyşlaryna, reňkle
riniň ýerleşişine esaslanyp, ak çuwal,
gyzyl çuwal, kyrk sargyly çuwal, argyş
çuwal we beýleki atlara eýe bolupdyr
lar. Argyş çuwal durmuşda azyk haryt
laryny saklamak üçin niýetlenip, oňa
kerwen uzak ýola gidende, arpa, bug
daý guýup, düýelere ýükläpdirler.
Ak çuwalyň nagyşlary dürli bolup,
onuň ýerligi akdyr. Oňa köplenç halat
larda göçde, uzak ýola gidilende, haryt
salnypdyr. Kyrk sargyly çuwal durmuşa
çykýan gyzlaryň dokuzyny salmakda
hyzmat edipdir. Onuň bir tarapy suwa
maý nagyşly bolup, beýleki ýanynyň

Kuwwatly Watanyň daýanjy
Milli Liderimiziň taýsyz tagallala
rynyň netijesinde ylym-bilim ulga
mynyň dünýä ülňülerine laýyklykda
ösdürilmegi buýsanjymyzy artdyrýar.
Berk ar ar döwl et imiziň bagtyýarlyk
döwründe ýurdumyzyň ähli künje
gind e ylym-bil im maksatly binalar
gurlup, ulanylmaga berilýär. Şol aja
ýyp binalaryň dünýä ülňülerine laýyk
gelýän enjamlar bilen enjamlaşdy
rylmagy aýratyn bellenilmäge myna
sypdyr. Döwrebap bilim ojaklarynda

ýaş nesilleri ylymly-bilimli, işbaşar
jaň, maksada okgunly, kämil hünär
menl er edip ýet işd irm ek, net ij el i
zähmet çekmek üçin ähli mümkin
çilikler döredilendir.
Biziň baş maksadymyz ösüp gel
ýän ýaş nesle döwrebap bilim we
terb iý e berm ekd en, olar yň bil im
derejesiniň dünýä ülňülerine laýyk
gelmegini gazanmakdan ybaratdyr.
Ylymly-bilimli bolmak diýen düşünje
jud a köp zad y özünd e jeml eý är.

Başlangyç synplarda çagalaryň söz
leýiş, okamak endiklerini ösdürmek
aýratyn ähmiýete eýedir. Mugallym
çagalaryň diňe bir okap bilşine däl-de,
okaý an zatl ar yn y pik ir eleg ind en
geçirip bilşine hem üns bermelidir.
Çag a bu iki tils im i deň der ej ed e
özl eşd ir en ind e, okuw dol y manysynda öz maksadyna ýetýär. Baş
langyç synplarda innowasion tehno
logiýalaryň, hormatly Prezidentimiz
tar ap ynd an sowg at berlen şahsy

kompýuterleriň talabalaýyk ulanyl
magy okuw-terbiýeçilik işiniň döwrüň
talaplaryna laýyk alnyp barylmagyna
ýardam edýär. Ýaş nesle döwrebap
derejede bilim bermegimiz, sowat
öwretmegimiz üçin ähli şertleri döre
dip berýän hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli alyp
barýan işleri hemişe rowaç bolsun!
Aýtäç Gurbandurdyýewa,
Türkmenbaşy etrabyndaky 2-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Ýylyň ähli pasyllarynda saglygyňyzy
goramak üçin maslahatlar
Ý u rd um y zd a r aý atl ar ym yz yň
saglygyny goramak, dürli ýokanç
kes ell er iň öňün i alm ak maks ad y
bilen, degişli çäreler döwlet dereje
sind äk i tal apl ar a laý yk geç irilýär.
Pasyllaryň çalyşmagy bilen bagly
lykda ýüze çykyp biläýjek möwsüm
leýin ýiti respirator ýokanç keselle
riniň öňün i alm ak maksady bilen,
pasyll ar a gör ä gün tert ib ini dogry
alyp barmaklyk zerur bolup durýar.
Şol maksat bilen her birimiz:
1. Bed en iň kes el e garş y göreş
ukybynyň ýokary bolmagyny gazan
mak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini
berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport
bilen meşgullanyp, sagdyn iýmitlen
mel i. Ir säh er bilen we agşamara
arassa howada ýarym sagat pyýada

ýöremeli. Ýöne derli, öl saçly daşaryk
çykm ag a ýol berm el i däl.
2. Özüňiziň hem-de öz perzent
leriňiziň burnunyň nemli bardasyna
oksol in melh em in i çalm ag y endik
edinmeli.
3. Pasyllara görä geý inm el i we
С witaminine — askorbin turşusyna

bolan unaş möwsümleýin keselleriň
hem öňün i alm akd a we ony ýeň il
geçirmekde örän ähmiýetli tagam
dyr. Oňa gyzyl burç atyp peýdalan
mak masl ah at ber ilý är, seb äb i ol
fitonsidlere baý.
6. Ýiti respirator ýokanç keselle
rin iň ilk inj i alam atl ar y ýüz e çykan
ýagdaýynda hökman öýde galmaly
we maşgala lukmanyňa ýüz tutmaly.
Lukman tarapyndan bellenilen bejer
gini doly we dogry berjaý etmeli.
7. Asgyryland a, üsg üril end e hök
man elýaglyk bilen agzy we burny
ýapmaly.
8. Ell er i elm yd am a arass a ýag
daýda saklamaly we ýygy-ýygydan
sabynly suw bilen ýuwmaly, howp
suz 2 metr araçägi berjaý etmeli,

baý önümleri (miwe şirelerini, bally
we limonly gök çaýy, itburun dem
lemesini, alma, pyrtykal miwe şire
lerini, kelem, käşir we beýleki bakja
önüml er ini) kabul etmeli.
4. Iş ýeriňizde we öýüňizde otag
laryň howasynyň tämiz bolmagyny
gaz anm al y. Onuň üçin penj ir än i
ýa-da gapyny wagtal-wagtal açyp,
otagy ýelejiredip durmaly, ýöne şe
malyň ugrunda özüňiziň ýa-da ça
galaryňyzyň durmagyna ýol bermeli
däl. Derli egin-eşikli, çyg saçly daşa
ryk çykmaly däl!
5. Howanyň üýtgemegi bilen möw
süml eý in kes ell er iň öňün i alm ak
maksady bilen, milli tagamlarymyz
bolan gyzyl burç goşulan unaşy hem
hepdede kabul etmeli. Gyzyl burçuň
düz üm ind äk i fit on
Haz ar şäh er in iň ýa
sidl er, efir ýagl ary,
peýd al y madd al ar
şaýjysy Tamara Artawa
adam yň bed en i n iň
sown a Krawç enk on yň
kes el e garş y gör eş
jaýynyň tükelleýiş işiniň
ukybyny ýokarlandyr
ýitir il end ig i mäl im edil
mag a ýard am ber
ýär.
ýär. Milli tagamymyz

agyz-burun örtüklerini doly we dogry
dakynmaly.
9. Derman serişdelerini özbaşdak,
lukman bilen maslahatlaşman kabul
etmeli däl. Esasan hem, bu antibak
terial serişdelerine degişli. Sebäbi,
ant ib akt er ial ser işd el eri wiruslara
däl-de, bakteriýalara garşy ukyply.
Olar y özb aşd ak ulanmak birnäçe
gaýr aüz ülm el er e get ir ip bil er we
bed en iň kes el e garş y durn ukl yl y
gyny peselder.
10. Bed en iň kes el e garş y dur
nukl yl yg yn y ýok arl and yrm ak üçin
hökm an mähriban Prezidentimiziň
bize peşgeş beren “Türkmenistanyň
derm anl yk ösüml ikleri” atly ylmy-ens ikl op ed ik i kit ab ynd a beý an
edilýän itburun, çopantelpek, buýa
nyň köki, käkilik oty ýaly dermanlyk
ösümliklerden taýýarlanan melhem
çaýl ar y içm eg i end ik edinm el i.
11. Möwsümleýin kesellere garşy
sanj yml ar hem biz iň ýurd um yzd a
ýola goýlan, her bir adam öz maş
gala lukmany bilen maslahatlaşyp,
olar y hem kab ul edip biler.
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

Balkanabat
şäheriniň
ýaşaýjysy Gurbangeldi Oraz
mämmedowiç Tuwakowyň
awtoulagynyň AU 8837 BN
döwlet belgisiniň ýitirilen
dig i mäl im edilýär.

«Türkm enn eb i t » döwl et
konserniniň Balkanabat nebit
çilik orta hünär okuw mekdebi
tar ap ynd an 2018-nji ýyld a
Şabibi Şatlyk gyzy Babaguly
ýewanyň adyna berlen wagtla
ýyn şahadatnamany ýitirilendigi
sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

agyz tarapy 30 — 35 santimetr beýik
liginde nagyşlydyr. Ýerligi gyzyl bolan,
reňk i bil en bagl yl ykd a, gyz yl çuw al
adyna eýe bolan ýene-de bir çuwala “kel
çuwal” hem diýilýär. Onuň diňe iki tara
pyndaky agzy 25 — 30 santimetr beýik
likde nagyşly bolup, galan ýerleri gyzyl
ýüpden kakylandyr. Şonuň üçin oňa kel
çuwal (nagyşsyz) ady berlipdir. Çuwal
laryň bu görnüşleri öý goşlary bolan
halylary, palaslary, keçeleri saklamak
üçin hyzm at edipd irl er. Olar hal yd yr
palas önümleriniň çig maly bolan ýüp
lerini saklamakda hem peýdalanylypdyr.
Bulardan başga-da, çaý halta, teňňe
halta, aýna-darak bukj as y, iks el ik, uk
ujy ýal y own uk pal as önümleri hem
kakmada dokalypdyr. Atlaryndan belli
bolşy ýaly, bular hem ugurlary boýunça
ulanylypdyr.
Nam azl ykl ar köpl enç ak reňkd e
bolup, olaryň esasy nagşy «Sariçýan»,
ýöne «Gülýaýdy» nagşy hem bu dok
many bezeýär. Türkmenler namazlygyň
her bir hojalykda bolmagyny hökmany
has apl apd yrl ar. Seb äbi, yryma görä,
nam azl yk hoj al yg y bel a-bet erd en
gor ap, agz yb irl ik dil äp durý armyş.
Häzirki döwürde palas nagyşlaryny
has-da kämilleşdirip, halynyň “Dyrnak
göl i” hem-de “Äşe” nag yşl ar y has
ussatlyk bilen palaslarda hem ulanyl
ýar. Düşeklik üçin palasda älem ýerine
sap ylý an nag yşl ar ýön ek eýleşdirilip,

röwüşde, döwrebap dokalýan pal as
önüml er i ajaý ypl yg y bil en gözüňi
dokundyrýar.
Türkm enb aş y şäh er taryhy we
ülkäni öwreniş muzeýimiziň etnogr af iý a böl üm ind e we onuň hal y
bölümçesinde türkmen halylarynyň,
pal asl ar yn yň ençeme görnüşleri
bar. Biz muzeýe gezelenje gelýän
adamlara türkmen halysynyň we
palasynyň taryhy, dokalyşy, olarda
ulanylýan esbaplar we enjamlar,
teb ig y reňk ber ij i ösüml ikl er iň
görnüşleri barada giňişleýin gür
rüň berý är is. Şund a wel aý at y
myzda dokalýan halydyr palasla
ryň gölleriniň aýratynlygy barada
hem giňd en dur up geçý är is.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň
jöwher paýhasyndan, milli mira
symyza bolan bimöçber söýgü
sinden dörän «Janly rowaýat»,
«Arşyň nepisligi» atly gymmatly
eserl er i türkm en hal ysynyň
we pal as yn yň şan-şöhr at yny
dünýä ýaýmakda aýratyn orny
eýeleýär. Türkmen milli halyçy
lyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň
Adamzadyň maddy däl medeni
mirasynyň sanawyna girizilmegi
halk ym yz yň gözbaşyny gady
myý etd en alyp gaýd yp, ene-mamalarymyzyň çeper ellerin
d e n d ör ä n , u m um ad a mz a t
med en iý et in iň genj i-haz yn a
syna öwrülen ajaýyp halyçylyk

diňe argaç kakyp, nagyşsyz hem do
kalýar. Şeýle palasa argajy köp gatlap,
iki-dört gat argaç kakylýan ýerleri hem
bolýar.
Umum an alan ym yzd a, Berk ar ar
döwl et im iz iň bagt yý arl yk döwr ünde
ene-mam al ar ym yzyň asylly däplerini
dowam etdirýän eli çeper zenanlary
myz öz ukyp-başarnyklary bilen türk
meniň amaly-haşam sungatyny kämil
leşdirip, has-da baýlaşdyrýarlar. Täze

sung at ym yz yň düný ä derejesinde
ykrar edilmegidir.
Milli mirasymyzyň, türkmen haly
çylyk sungatynyň dünýä ýaýylmagy
ugr und a taýs yz tag all al ar y edý än
Gahryman Arkadagymyzyň jany sag,
ömri uzak, belent başy aman, alyp bar
ýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!
Güljemal Aşyrowa,
Türkmenbaşy şäher taryhy we ülkäni
öwreniş muzeýiniň baş gazna saklaýjysy.

Gymmatly eseriň
söhbedi
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň
döwl etl il ik ýör elg es i» atly çuňňur many-mazmuna ýugrulan eseriniň çapdan çyk
magy we dünýä dilleriniň ençemesine terj im e edilm eg i halk ymyzyň kalbyny buý
sanja besledi. Bu gymmatly eser asyrlaryň
dowamynda kämilleşip gelen milli ýörel
gelerimizi, baý medeni mirasymyzy, ruhy
gymmatlyklarymyzy ýaş nesle öwretmekde
uly ähmiýete eýedir. Mekdep okuwçylary
nyň gatnaşmagynda hormatly Prezidenti
miziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»
atly kitaby boýunça geçiren çärämiz şeýle
maksatdan ugur aldy.

Kitaphanaçylaryň bu ajaýyp kitabyň terbi
ýeçilik ähmiýeti, gymmatlygy barada beren
giňişleýin gürrüňleri, okuwçylaryň eserden
aýdyp beren gyzykly rowaýatlary çäräniň
many-mazmunyny artdyrdy. Ajaýyp kitap
dan rowaýatyň sahnalaşdyrylmagy has-da
täsirli boldy. Çärede gymmatly eserleri bilen
bizi begendirip durýan hormatly Prezidenti
miz iň jan yn yň sag, ömr ün iň uzak, beý ik
işler in iň row aç bolm ag y arz uw edild i.
Jeren Nyýazowa,
Hazar şäheriniň merkezi kitaphanasynyň
syýasy-jemgyýetçilik edebiýatlary
bölüminiň kitaphanaçysy.

Hormatly söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýeleri!
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan, Türkmenbaşy,
Esenguly şahamçalary söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň
müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan «Halk
bank terminal» atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.
«Halkbank terminal» — bu döwrebap we ygtybarly tehnologiýalaryň esasynda taý
ýarlanan hem-de nagt däl hasaplaşyklarda ulanylýan adaty töleg terminalynyň ýerini
tutup biljek ykjam programma üpjünçiligi. Siz «Halkbank terminal» mobil ulgamyny öz
ykjam telefonyňyza gurnamak bilen, harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri kabul etmek,
amaly ýatyrmak ýa-da yzyna gaýtarmak, kassany ýapmak we söwdanyň jemi möçberi
ni çykaryp görkezmek, amallaryň taryhyny görmek ýaly hyzmatyň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp bilersiňiz.
Satyn alnan harydyň ýa-da hyzmatyň bahasy ykjam telefonyňyzda ornaşdyrylan
«Halkbank terminal» mobil ulgamy arkaly girizilýär hem-de töleg geçirilýär. Ykjam tele
fonlarda NFC, ýagny galtaşyksyz töleg tehnologiýasy gurnalan bolsa, onda tölegi
geçirmek üçin müşderiniň bank kartyny degişli telefona ýakynlaşdyrmak ýeterlikdir.
Habarlaşmak üçin biziň telefon belgilerimiz:
Balkan şahamçasy: (800222) 6-48-72, 6-08-79.
Türkmenbaşy şahamçasy: (800243) 7-62-43, 7-43-66.
Esenguly şahamçasy: (800245) 3-08-72, 3-06-43.
Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň
döwrebap hyzmatlaryndan peýdalanyň!
S erd a r ş äh er salg yt
bölümi tarapyndan 2019-njy
ýyld a Mek a n A n n a m u
h iý ew i ň a d yn a b e rl e n
J 0045406 belg il i pat ent i
ýitirilendigi sebäpli güýçsüz
hasap etmeli.

Türkmenistanyň Döwlet mig
rasiýa gullugy tarapyndan Gaabil
Aýdynowiç Guseýnowyň adyna
resmileşdirilen A 0902108 belgili
Türkmenistanyň raýatynyň Türk
menistandan gitmek we Türkme
nistana gelmek üçin pasporty
nyň ýit ir il end ig i mäl im edilýär.

Balk an ab at şäh er in iň
ýaşaýj ys y Mar ina Slawi
kowna Gulýanyň pasporty
nyň, Russiýa Federasiýa
synyň raýatlyk pasportynyň
ýitiril end ig i mäl im edilý är.

C M Y K

2021-nji ýylyò 16-njy marty.

Gahryman
Arkadagymyz
Başymyzyň berk penasy,
Dillerimiziň senasy,
Türkmeniň beýgi, danasy,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.
Sahawatly, adalatly,
Pähimdar hem gaýratly,
Älem-jahanda hormatly,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.
Halky jebisdir daşyna,
Ýurdun täç edýär başyna,
Gadyrdan goja-ýaşyna,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.

Ýagşy söz dermandan güýçli ýüz esse,
Ganatlandym olaryň sarpasyndan.
Ýagmazak bulut deý gamaşsa ýüzüm,
Dostlar kuýaş bolup nurun saçdylar.
Mährem didarlarna düşende gözüm,
Olar şat ýylgyrşyp, gujak açdylar.
Ine, jyrlap, bir dostuňdan jaň geler,
Çyn ýürekden soraşar hal-ahwalyň.
Güler, ýöne birazajyk igener,
Diýer: «Üstümizden düşenok ýoluň».
Juwanlygyň ýeli urýarka başda,
«Dostuň köp bolmasyn» diýipdi kakam.
Geçen ençe hysyrdyly durmuşda,
Şol sözler kalbymda uýupdy mäkäm.

Kenaryň ep-esli ýerini suwlap,
Öýkelän deý şaglap öwrülýäň yza.
Düşündirjek bolýaň derdiňi şuwlap,
Kä asmana galýaň, kä çökýäň dyza.

Böker jahyl ýürekler,
Her kim ýaryn gereklär,
Yşk derýasyn küreklär,
Gyzlar seýle çykanda.

Nedir bu harasat, ne bu apatyň?
Deňzim, sabryň soňky çäge ýetdimi?
Sen hem ýitirdiňmi iň eziz zadyň,
Çäresizlik mejnunlyga eltdimi?

Hersiniň Aý keşbi bar,
Meger, kalpda yşky bar,
Ýazylmadyk goşgy bar,
Gyzlar seýle çykanda.

Balaň bolsa
Ýüregiň bor eken suwly,
Gujagyňda balaň bolsa.
Geljegiň umyt-arzuwly,
Dowamatyň — balaň bolsa.

Men indi düşünýän seniň dünýäňe,
Boýun alýan indi utulanymy.
Ýöne sen bir zady bilgin, unutma,
Ýalan umytlardan gutulanymy.
Annagurban Baýrammyradow,
welaýat ýörite sungat mekdebiniň talyby.

Biziň obamyz

Obada mamaň
barka
Ýürejigiň suwludyr,
Obada mamaň barka.

Ajap çeşme akýar dagyň ýanyndan,
Ýörseň ýadamarsyň onuň ýolundan,
«Ýene görsem» diýersiň öz ýanyňdan,
Ol beýik dagly ýer — biziň obamyz.
Säher görseň, anbar sepilen ýaly,
Gül ysyny saçyp durar her bagy,
Gijelerne ýylgyryp bakar Aýy,
Ýyldyz nur saçan ýer — biziň obamyz.

Eserleri çap bolanda,
Okalýar dünýäň dilinde,
Ýurduň öser has belende,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.

Tükenmez obamyň baýlygy-genji,
Adamlary bagtly, ýok gaýgy-ünji.
Geçýän her günümiz süýjüden-süýji,
Owadan, gözel ýer — biziň obamyz.

Ýetdik sowulmaz ak daňa,
Joş, göwün, şatlykdan ýaňa,
Diýýär: «Öňe, diňe öňe!»,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.

Bakja-baglarynyň köpdür miwesi,
Bir iýeniň ýene geler iýesi,
Müň derdiň dermany onuň düýesi,
Miweli, bagly ýer — biziň obamyz.

Taglymatyn dünýä ýaýýan,
Halkyny Gün kimin çoýýan,
«Azat, erkin ýaşaň!» diýýän,
Gahryman Arkadagymyz,
Mähriban Arkadagymyz.

Güljan Tuwakmyradowa,
Bereket etrabyndaky 15-nji orta mekdebiň
10-njy synp okuwçysy.

Obam

Rubagylar

Şol tanyş ýodadan barýaryn ýene,
Ol meni mähriban obama elter.
Bakaryn guwanyp gül dek keşbine,
Sähelçe gygyrsaň, indi ses ýeter.
Mäkäm badaşandyr saňa bagrymyz,
Obam — gözlerimiň agy-garasy.
Barha golaýlaşdygyça aramyz,
Artyp barýar ýüregimiň urmasy.
Neneň tolgunmaýyn, ösüp-ulaldan,
Şu obada hossarlarym bar meniň.
Ýaşlykda beslenen arzuw-hyýaldan,
Deň-duşlarym, dost-ýarlarym bar meniň.
Şäher şowhunyndan bir dem saplanyp,
Asuda keşbiňi görmäge gelýän.
Giň sähraňda gezim edip, taplanyp,
Derman dek howaňdan sormaga gelýän.
Niçik küýsemäýin, niçik söýmäýin,
«Eje», «kaka» diýip, dil açan obam.
Az bolandyr şatlyk şu günki deýin,
Günbe-günden parlap, gül açan obam.
Şabrap-şabrap şemala tolkun atýan,
Ýaşyl baglar barha gürelip gitsin.
Azaşdyrman, dogduk depäme eltýän,
Şol ýodalar ýola öwrülip gitsin.

Bolsun
Günlerimiz bir-birinden üýtgeşik,
Ählisinde diňe gowulyk bolsun.
Ýagşylyklar uzap gitsin utgaşyp,
Işde, durmuşda-da şowlulyk bolsun.
Pederleriň ýoly mirasdyr bize,
Olaryň pentlerin sylmaly ýüze,
Bal, nabat goşulsyn her sözümize,
Kalplarda tämizlik hem päklik bolsun.
Ýagşylardan öwrenmegi pes bilmän,
Dogry barýan ýol-ýodany ters bilmän,
Ejizläp, namartlap, aýnap, mes bolman,
Artyk-süýşük däl-de, aralyk bolsun.
Çöken göwün şirin jana ezýetdir,
Şadyýanlyk, mähirlilik lezzetdir,
Sabyrsyzlyk öz yzyndan tiz ýetdir,
Diňe ýagşy ýere çakylyk bolsun.
Dolan Aý bar garaňkyny böwüsýän,
Sergin şemal ýüzüň ýelpäp öwüsýän,
Akyllydyr ýedi ölçäp, bir kesýän,
Olaryň işinde takyklyk bolsun.
Dirikä bil ene-ata gadyryn,
Olar bilýändirler näme ederin,
Baýlygyň hasap et perzent edebin,
Barýan ýollarynda, goý, aklyk bolsun.
Mydama juwandyr, ebedi, baky,
Oňa söýgimiziň ýok çeni-çaky,
Mukaddeslikdir ol her gursakdaky,
Watan ýeke sözdür, ol täklik bolsun.

Dostlar
Sähel aljyrasam, bataýsam gussa,
Bir gez ösdüm dostlaryň arkasyndan.

Kürendagyň eteginde ýerleşýän,
Şol ajap çagly ýer — biziň obamyz.
Her künjegi gün-günden gözelleşýän,
Ajaýyp bagly ýer — biziň obamyz.

Ençe dostlar bolupdy şu ömürde,
Olar hakda otyryn men oýlanyp.
Mäkäm orun alan bu goja serde,
Üç sanysy galypdyrlar saýlanyp.

Hereketine begenip,
«Iňňä» sesine guwanyp,
Süýji alada duwlanyp,
Ýörensiň gül çagaň bolsa.

Ýaşaň, işläň, zehinleri körediň,
Köňüllerde goýman zerre armany.
Ýüregimde öçmez söýgi döreden,
Çyn dostlaryň gurbany men, gurbany!

Ýaraşygy ak öýleriň,
Ak sallançak bezär törüň,
Hüwdülärsiň şirin-şirin,
Ojagyňda balaň bolsa.

Amanmyrat Maýew.

Owadan
Watanymyň sabalary ajaýyp,
Aýy aýdyň gijeleri owadan.
Gözelleşýär ähli künji günsaýyn,
Binalary, köçeleri owadan.
Gözel ýurduň mähribandyr il-güni,
Bolubersin şäherden ýa obadan.
Kömegin ýetirer seniň kyn günüň,
Bagtly günüň şatlanyşy owadan.
Öz ilimiň diýseň baýdyr mirasy,
Adaty, dessury aňyrdan gaýdan.
Maşgalanyň ýazylmadyk kadasy,
Ula-kiçä hormat goýşy owadan.
Owadandyr güler ýüzler, dideler,
«Çeper elli türkmen gyzy» diydirer,
Muhabbeti ýüregine öýdülen,
Arkadagly günleň gelşi owadan.

Garly gije
Ýene gyş gijesi, men bolsa ýalňyz,
Penjireden gar ýagyşyn synlaýan.
Ýatlap şol pursady, şol garly gyşy,
Penjiräni demim bilen buglaýan.
Aýnanyň bug bolan ýerine bolsa,
Barmagym ýöredip goşa kalp çekýän.
«Wah, şu pursat ýene sen bolsaň» diýip,
Ýollaryňa didelerimi dikýän.
Sen bolsa bihabar meniň halymdan,
Süýji düýşleň gujagynda ýüzýänsiň.
Belki-de, başga bir peri-peýkeriň,
Gözelligne goşgy-gazal düzýänsiň.
A meniň ynamym hiç haçan synmaz,
Geljegiňe umyt bilen garaşýan.
Çeken ýüreklerim ýekelikde däl,
Goşa bolsa has ajaýyp ýaraşýar...

Ahwal
Çyrpynýaň gomlaryň çar ýan syçradyp,
Dözümli pylçaýaň özüňi daşa.
Güýjüň ýeten zady zyňyp, pytradyp,
Haýbatly görünýäň, gaharly aşa.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

Allan-allan, apalarsyň,
Gulpajygyn sypalarsyň,
Öpüp, ysgap, gujaklarsyň,
Doýmarsyň bal çagaň bolsa.
Şemşat Nefesowa.

Suratkeşiň
suratynyň beýany
Howutly-halykly akmaýa bezäp,
Ýol beriň, adamlar, kejebe gelýär!
Her taýynda goşa garçyny gözäp,
Ýol beriň, adamlar, kejebe gelýär!
Gaýkyjaklap, ikiýana yranyp,
Sülmüräp, uýalyp ak gelin otyr.
Boýdaşlary gelýär süýnüp-daranyp,
Oral aýal bolsa paýlap ýör petir.
Goç ýigitler sarç bedewe atlansa,
Gyzlar küştdepdiniň gazalyn çekýär.
Pälwanlar hem baldyr çermäp batlansa,
Gojalar özara hemsöhbet kylýar.
Bir gulakdan düzüp dutar-gyjagyn,
Bagşy-sazandalar teläre çykýar.
Hyýalynda dolduryplar gujagyn,
Öýlenjek ýigit hem delmuryp bakýar.
Toý pişmesin taýynlapdyr gelinler,
Hatara gazanlar lakyrdaşyp dur.
Ak urpakda başyn yrar selinler,
Kimler wäşiň sözne hikirdeşip dur.
Dört tärim içine syganok, duýdum,
Boý ýigit ýol garap, bolýar janserek.
Ýaňlandy şol pursat ajaýyp aýdym:
«Kejebäň çekmäge akmaýa gerek...»

Gyzlar seýle
çykanda

Ýalpak kölem guwludyr,
Obada mamaň barka.
Aýak özi ýöreýär,
Gözüň göge garaýar,
Saçyňy ýel daraýar,
Obada mamaň barka.
Bökjeklärsiň, bökersiň,
Gül, jümjümä bakarsyň,
Maly suwa ýakarsyň,
Obada mamaň barka.
Küremez çalyn berer,
Gurt edip, Güne serer,
Goluňdan tutup ýörer,
Obada mamaň barka.
Berer tagam-hödürin,
Ýatlar öten pederin,
Bilersiň oň gadyryn,
Obada mamaň barka.
Röwşen Taganow.

Ýalňyzlykmy
sowgadyň?
Geler ýollaryňdan tamamy üzdüm,
Eresem-de şem deý, ýüregme salyp.
Pikir etdim seniň ynsabyň hakda,
Şol şemiň yşkyna ýalňyz oturyp.
Kä sowukdyň, kämahallar alçakdyň,
Käte bolsa şemal ýaly öwserdiň.
Kä ýylgyryp, dünýämi ýaz ederdiň,
Hawa, edil göwher diýseň göwherdiň.
Sen sowugam bolsaň, alçagam bolsaň,
Gözlermi gözlerňe baglap söýüpdim.
Sen bolsa dözümsiz didäme bakyp,
Şunça ezýetleri nädip dözüpdiň?
Şeýdip, ýatlamalaň içine çümüp,
Kalbymy çirkizip söýgi közüne.
Seni baky küýsäp galaýdymmykam,
Ýalňyzlygy ýoldaş edip özüme?

Soňky hat
Garaşmadyk bu ýeser oýunlaryň,
Duýdansyz şarpyk deý degdi ýaňagma.
Çäre tapman alaçsyz duýgularym,
Ajy ýaşlar bilen doldy damagma.

Älemgoşar garşylar,
Gyzlar seýle çykanda.
Aýdym joşar bagşylar,
Gyzlar seýle çykanda.

Özgelerden gizläp gezen ýalňyşym,
Açdym saňa syrym ýekeme-ýeke.
Gideňden soň, umyt sazyny çalyp,
Garaşdym gelerňe nazarym dike.

Şatlanar kebelekler,
Köpeler kömelekler,
Uçurlar batbörekler,
Gyzlar seýle çykanda.

Dillerimde aýdym bolup ýaňlanan,
Seniň adyň ykbalyma ýazypdym.
Her ädimim umyt bilen ätledim,
Hemişelik seň ýoluňda gezipdim.
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Bahar demi düşen sähra göz aýlap,
Gezseň ne ajaýyp nepesiň sazlap.
Gül dessesin saňa gowşyryn, läläm,
Diňe ysgalmadyk güllerden saýlap.
* * *
Ýola çyksaň, ýoldaşyňy saýlagyn,
Pikir-oýlaryňy daşdan aýlagyn.
Menzil agramyny gerdende çekseň,
Peder pendin başyňa täç eýlegin.
* * *
Bahar gelse, her gülüň öz ysy bar,
Gökden inýän damjalaň yhlasy bar.
Güller aglar eken ysgap, guçmasaň,
Olaň hem arzuwy, öz dünýäsi bar.
* * *
Suw bolmasa, agaçlar boý almaz-a,
Topragym bugaryp taba gelmez-ä.
Güler ýüzüň solanyny görmäýin,
Söýgim bilen suwarmasam bolmaz-a.
* * *
Zülpleriňi mahmal şemal oýnaýar,
Ýüzüň sypap meň erkime goýmaýar.
Golaýyma gel-de, eliň ber, läläm,
Ýogsa ýürek gürsüldisin duýmaýan.
* * *
Ýaş ulalýar, yza dönesiň gelýär,
Söýgi güzerine inesiň gelýär.
«Yşk hakynda goşgy ýazýar» diýme, gyz,
Gyşda-da baharyň howasy bolýar.
* * *
Durmuşyň bar öz düzgüni, kadasy,
Ony berjaý eder ynsan sadasy.
Giň sähramy bir kitaba meňzetsem,
Sahaplary onuň ýoly-ýodasy.
* * *
Goşgy ýaz, öwrülsin öwüde-pende,
Ylham ganat ýaýyp galsyn belende.
Söýginiň joşguny artar ekeni,
Däli-porhan bolup bahar gelende.
* * *
«Adam güýji — dagyň sili» diýdiler,
«Nur-imany — ýagşy päli» diýdiler.
«Il-ulsuna ýarap bilse gylygy,
Uzap gider ömür saly» diýdiler.
* * *
Kitap hazynadyr, açar dünýäni,
Akyldyr, nakyldyr, durşuna many.
Ömrüň ahyryna çen güneş, nur bolup,
Ýoluňy ýagtyldýar paýhas ummany.
* * *
Alym bolsaň, arzuw-hyýalda bol sen,
At-abraýyň artyp, dillere dolsun.
Seni ylmyň gujagyna ataran,
Watan ösüşine hyzmatyň bolsun.
* * *
Eser dünýä inýär ylham joşundan,
Howa belli bolýar Günüň dogşundan.
Gün ýylgyryp bakar gökde topraga,
Bulutlaryň salan keşde-nagşyndan.
* * *
Guşlar üýşüp bagda mekan eýledi,
Jürküldeşip täsin söhbet söýledi.
Biri uçsa, beýlekiler göç edýär,
Ine, olaň jebisligi şeýledi.
* * *
Daglaryň hem beýigi bar, pesi bar,
Mesgen tutan guş-gumrulaň şasy bar.
Janly-jandarlary penalap ýören,
Bürgütleriň ganat kakýan sesi bar.
Weýis Amantaganow.
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