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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— SPORT GUJUR-GAÝRATYŇ,
GÖZELLIGIŇ WE
SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞYDYR
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

AŞGABAT, 3-nji iýun (TDH).
Şu gün Türkm en ist and a hor
matly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlang yjy
boýunça Birleşen Milletler Gura
masynyň Baş Assambleýasynyň
Kararnamasy bilen döredilen Bütin
dünýä welosiped güni giňden belle
nildi. Sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk
we ynsanperwerlik ýörelgelerine
ygrarlylyk ýaly umumadamzat gym
matlyklarynyň ähmiýetini açyp
görkezýän bu halkara baýram pa
rahatçylygyň ilçisi, özara ynanyş
mak we düşünişmek ýörelgelerine
esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy
ýola goýmagyň nyşany hökmünde
sporty giňden wagyz etmek üçin uly
mümkinçilikleri açýar.
BMG-niň senenamasynda bu
senäniň peýda bolmagy milli Lide
rimiziň bedenterbiýe-sagaldyş we
sport hereketini ösdürmäge milli,
sebit hem-de ählumumy möçberde
jemgyýetiň ekologiýa medeniýe
tini kämilleşdirmäge goşýan ägirt
uly goşandynyň ýokary bahasynyň
subutnamasyna öwrüldi. Türkme
nistanyň döwlet syýasatynda eko
logiýa meselesi ileri tutulýan ugur
laryň biri hökmünde kesgitlenildi.
Ykdysady we durmuş strategiýasy
hem ekologiýa bilen berk baglany
şyklydyr. Munuň özi ýurdumyzda
amala aşyrylýan, raýatlarymyzyň
ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly
şertleriň üpjün edilmegine gönükdi
rilen toplumlaýyn özgertmeleriň we
pudaklaýyn maksatnamalaryň, iri
düzümleýin taslamalaryň aýrylmaz
bölegidir.
Döwlet Baştutanymyzyň belleý
şi ýaly, saglyk we sport, ekologi
ýa abadançylygy hem-de durnukly
ösüş biri-biri bilen berk baglanyşykly
düşünjelerdir. Jemgyýetde sagdyn
we işjeň durmuş, daşky gurşawa
aýawly garamak ýörelgelerini pug
talandyrmak maksady bilen, hor
matly Prez ident imiz Gurbanguly
Berdimuhamedow möhüm başlan
gyçlaryň birnäçesiniň we şonuň bi
len birlikde, peýdaly däpleriň, şol
sanda watandaşlarymyzyň müňler

çesini — ähli ýaşdaky we hünärdä
ki wekilleri birleşdirýän welosipedli
ýörişleri yzygiderli geçirmek däbiniň
başyny başlady. Golaýda Bütindün
ýä saglyk güni hem-de Aşgabadyň
140 ýyllygy mynasybetli geçirilen
sport çäreleri munuň aýdyň subut
namasydyr.
Ine, şu gün hem milli Liderimiz
Bütindünýä welosiped güni myna
sybetli köpçülikleýin welosipedli ýö
rişe gatnaşdy.
Daň säherde welosipedli ýörişiň
badalga alýan ýerinde Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunbasarla
ry, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy
edaralaryň, ministrlikleriň hem-de
pudaklaýyn dolandyryş edaralary
nyň, paýtagtymyzyň häkimliginiň,
köpçülikleýin habar beriş serişde
leriniň, jemgyýetçilik guramalary
nyň, ýokary okuw mekdepleriniň
ýolbaşçylary, şeýle hem milli par
lamentiň iki palatasynyň wekilleri,
talyp ýaşlar, halk hojalygynyň dürli
pudaklarynyň işgärleri ýygnandylar.
Welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň
arasynda döwlet Baştutanymyzyň
sowgat beren welosipedlerine erk
edýän Döwletliler köşgünde terbi
ýelenýänler hem bar. Hemmeler
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowy ruh ub elentlik
bilen mübärekleýärler.
Sungat ussatlarynyň çykyşla
ry baýramçylyga özboluşly öwüş
gin çaýdy. Ýaňlanan aýdymlarda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwri hem-de milli Liderimiziň pa
rasatly baştutanlygynda eziz Wata
nymyzyň gazanan üstünlikleri, şol
sanda sport ulgamynda ýeten be
lent sepgitleri wasp edildi.
Hormatly Prezidentimiz köpçü
likleýin welosipedli ýörişe badalga
berip, oňa gatnaşyjylaryň kerweni
niň öňüni çekdi. Döwlet Baştutany
myzyň yzysüre hemmeler paýtagty
myzyň şaýollary boýunça agzybirlik
bilen herekete başladylar.
Welosipedli ýörişiň dowamyn
da milli Liderimiz ýolugra Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň paýtagty

myza gözegçilik edýän orunbasa
ry Ş.Durdylyýewe hem-de Aşgabat
şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowa şä
heriň ekologiýasyny gowulandyr
maga hem-de bagy-bossanlyga
öwürmäge, Aşgabadyň ýaşaýjyla
rynyň we myhmanlarynyň iň ge
lim-gidimli ýerleri bolan seýilgäh
leri, seýilbaglary kadaly ýagdaýda
saklamaga, şäherlileriň ýaşaýyş
derejesini mundan beýläk-de ýo
karlandyrmaga degişli meseleleri
hemişe üns merkezinde saklama
gyň wajypdygyny belledi hem-de
paýtagtymyzyň ekologiýa abadan
çylygyny mundan beýläk-de üp
jün etmek bilen baglanyşykly anyk
tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow, hemişekisi ýaly,
ajaýyp fiziki taýýarlygyny hem-de
ýokary sport ussatlygyny görkezdi.
Milli Liderimiz işiniň örän köpdügi
ne garamazdan, ýetginjeklik ýylla
ryndan berkarar bolan ýörelgele
rine eýermek bilen, bedenterbiýe
hem-de sportuň dürli görnüşleri bi
len meşgullanmaga hemişe uly üns
berýär.
Sagdyn we işjeň durmuş ýö
relgesiniň adamlara öz mümkin
çiliklerini doly açyp görkezmäge
hem-de durmuşa geçirmäge ýar
dam edýändigi şübhesizdir. Yzy
giderli geçirilýän türgenleşiklerdir
sport maşklary adamyň saglygyna
we özüni duýşuna oňyn täsir ed
ýär. Kesellere garşy durnuklylygy
pugtalandyrýar, häsiýetiňi taplaýar,
zähmetsöýerlik, maksada okgunly
lyk, özüňe bolan ynamy berkitmek
ýaly häsiýetleriň kemala gelmegine
ýardam edýär. Milli Liderimiz mu
nuň şeýledigini özüniň şahsy görel
desi bilen tassyklap, watandaşla
rymyzy, aýratyn hem ýaşlarymyzy
beýik maksatlara ruhlandyrýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň baştutanlygyn
da amala aşyrylýan öňdengörüjilikli
döwlet strategiýasynyň netijesinde
häzirki wagtda bedenterbiýe-sa
galdyş we sport hereketi Türkme
nistanda giň gerime eýe boldy. We
losiped sporty bilen meşgullanýan
türkmenistanlylaryň sany ýylsaýyn
artýar. Sportuň bu görnüşi, sözüň

ajaýyp mümkinçilikdir. Welosiped
de gezelenç etmek bedene kada
ly agram salýar. Munuň özi bolsa
adamyň bedeniniň möwsümleýin
sowuklama we beýleki kesellere
üstünlikli garşy durmagyny üpjün
edýär. Lukman hünärmenleriň piki
rine görä, welosiped netijeli kardiot
renažýordyr. Welosiped sürmek
ýürek-damar keselleriniň döremek
howpuny ep-esli azaldýar hem-de
dem alyş ulgamyna oňyn täsir edip,
öýkeniň kadaly işlemegine ýardam
berýär.
Welosipedçiler myşsalaryny tür
genleşdirip, bedeniň ganaýlany
şyny gowulandyrýarlar, aýaklaryň
aýlawly hereketleri ganyň damar
larda durup galmagyna mümkinçilik
bermeýär. Welosipedde gezelenç
etmek göz myşsalaryny türgenleş
dirmek babatda hem peýdalydyr.
Welosipedçi hemişe öňe seredip,
ýola üns bermeli bolýar, nazaryny
bir zatdan beýleki bir zada geçirýär.
Şeýle maşk şowalygyň ösmegini
peseldýär.
Welosiped sporty kaloriýalary
sarp etmek üçin ajaýyp mümkin
çilikdir. Şunda bedene zor salmak
zerur däldir. Yzygiderli türgenleşik
ler bedende madda çalşygyny go
wulandyrýar we agramyňa gözeg
çilik etmäge kömek berýär.
Ylmy barlagyň görkezişi ýaly,
welosiped sürlende edilýän saz
laşykly hereketler we kadaly dem
alyş ýadawlygy çykarmagyň ajaýyp
usulydyr. Welosipedli gezelenjiň

yglan etmek hakyndaky Kararna
masynyň kabul edilmegi bolsa hor
matly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň öňe süren
başlangyjynyň örän wajypdygyna
hem-de möhüm ähmiýete eýedigi
ne şaýatlyk edýär.
Paýtagtymyzyň Çandybil şaýo
lunyň we Bekrewe köçesiniň çat
gyrynda gurlan hem-de Aşgabadyň
özboluşly ajaýyplygyna öwrülen
Welosiped binasy bu baýramçyly
gyň aýdyň nyşany boldy. Bu täsin
binada mähriban halkymyzyň baý
taryhy we onuň täze eýýamda ga
zanýan uly üstünlikleri, Watanymy
zyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine
esaslanýan parahatçylyk söýüji
likli syýasaty, Beýik Ýüpek ýolunyň
gaýtadan dikeldilmeginiň ähmiýeti,
sebit we halkara hyzmatdaşlygy
ösdürmekde ýetilen belent sepgit
ler öz beýanyny tapdy.
Köpöwüşginli sport lybasyndaky
welosipedçileriň hatary Aşgabadyň
giň şaýollary boýunça hereketini
dowam etdi. Bu ýollaryň ugrunda
ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylan
ajaýyp binalar peýda boldy. Paý
tagtymyzyň giň we ýagty şaýollary,
täsin ýaşyl zolaklardyr seýilgähler,
gül aýmançalary, özboluşly suw
çüwdürimleri gözüňi dokundyrýar.
“Aziýanyň merjeni” diýlip atlan
dyrylýan, dünýäniň iň owadan we
ýaşamak üçin has oňaýly şäherleri
niň biri hökmünde ykrar edilen türk
men paýtagtynyň ajaýyp binagärlik
toplumlarynyň üsti şu ýyl täze ak

dy nusgalyk “Smart sitini” kemala
getirmekden ybaratdyr. Şol ýerde
öňdebaryjy tehnologiýalar we inno
wasiýalar raýatlarymyzyň ýaşaýyşdurmuş derejesini has-da ýokarlan
dyrmaga hyzmat eder.
Baýramçylyk welosipedli ýörişiň
geçýän ugrundaky ajaýyp görnüş
ler oňa gatnaşyjylarda paýtagty
myzda hem-de tutuş ýurdumyzda
amala aşyrylýan ägirt uly özgert
melere özleriniň hem dahyllydyk
lary baradaky duýgyny has-da art
dyrdy.
Türkmenistanyň işjeň syýasy,
işewür medeni we jemgyýetçilik
merkezi bolan Aşgabat soňky ýyllar
da iri sport merkezine hem öwrüldi.
Sporty ösdürmek ulgamynda täze
çillik strategiýasynyň başyny başlan
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň
tagallalary
netijesinde, ýurdumyzyň baş şähe
rinde kuwwatly we döwrebap, köpu
gurly düzüm kemala geldi.
Paýtagtymyzda täsin Olimpiýa
şäherçesi guruldy we üstünlikli he
reket edýär. Ol sebit hem-de dünýä
derejesindäki abraýly ýaryşlaryň ge
çirilýän ýerine, ýurdumyzyň türgen
lerini halkara bäsleşiklere taýýarla
mak üçin esasy merkeze öwrüldi.
Onuň düzümine üsti ýapyk Welotrek
sport tiplumy hem girýär. Bu desga
ähli görkezijilere, şol sanda tehniki
üpjünçiligi babatda şeýle desga
lara bildirilýän talaplara doly laýyk
gelýär. Onuň münberleri 6 müň to
maşaça niýetlenendir. Bu ýerde

doly manysynda, ýurdumyzda täze
galkynyşa eýe boldy.
Mundan başga-da, welosiped
ulagyň ekologiýa taýdan örän aras
sa görnüşidir. Mälim bolşy ýaly,
döwlet Baştutanymyz daşky gur
şawa aýawly garamagyň, amatly
ekologiýa ýagdaýyny saklamagyň
wajypdygyny hemişe nygtaýar.
Welosiped sürmek ruhuňy belen
de galdyrýar, şeýle hem mähriban
ülkämiz boýunça gyzykly geze
lençleri amala aşyrmaga, tebigatyň
ajaýyp künjeklerine baryp görmäge
mümkinçilik berýär.
Galyberse-de, welosipedli ge
zelençler tutuş maşgala üçin boş
wagtyňy netijeli geçirmek üçin

ugry täsin we ajaýyp künjeklerden
geçýän bolsa, ol şähdiňi açýar.
Şeýlelikde, welosiped sporty
bilen meşgullanmak hem-de we
losipedli gezelençler saglyk üçin
peýdaly bolmak bilen çäklenmän,
eýs em, teb ig at yň göz ellikler in e
we ajaýyplyklaryna syn etmäge
mümkinçilik berýär. Halkara pikir
alyşm alar yň net ijes ind e welos i
pediň adamzadyň iň ajaýyp oýlap
tapyşlarynyň biri hökmünde ykrar
edilendigi tötänden däldir. Arassa
howada, aýratyn hem säher çagyn
da gezelenç etmek goşmaça güýçgaýrat, ylham berýär.
2018-nji ýylda BMG-niň 3-nji iýu
ny Bütindünýä welosiped güni diýip

mermerli desgalar bilen ýetirildi. Ýe
ne birnäçe ýyldan onuň demirgazyk
böleginde “şäher içindäki şäher” ýö
relgesi boýunça taslanan köpugurly
“Aşgabat-siti” toplumy peýda bolar.
Onuň düzümi özüne durmuş
we beýleki maksatly desgalaryň
200-den gowragyny birleşdirer.
Milli Liderimiziň başyny başlan bu
ägirt uly taslamanyň esasy maksa

göz öňünde tutulan şertler halkara
ýaryşlary, şol sanda dünýä çempio
natlaryny geçirmäge mümkinçilik
berýär. 2017-nji ýylda bu toplumda
Ýapyk binalarda we söweş sungaty
boýunça V Aziýa oýunlarynyň mak
satnamasyna girizilen welotrek bo
ýunça ýaryşlar geçirildi.
(Dowamy 2-nji sahypada).

RESM I HAB AR
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda,
24-nji Peterburg halkara ykdysady forumynyň işine gatnaşmak maksady
bilen, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 3-4-nji iýunynda Russiýa
Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde gulluk iş saparynda bolar.
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— SPORT GUJUR-GAÝRATYŇ, GÖZELLIGIŇ
WE SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞYDYR
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz
da welosiped sportuny wagyz etmek
hem-de ony dünýä derejesine çykar
makdaky hyzmatlarynyň ykrar edil
meginiň nyşany hökmünde geçen ýyl
hormatly Prezidentimiziň Halkara we
losipedçiler birleşiginiň (UCI) ýokary
sylagy bilen sylaglanandygy bellärlik
lidir. Bu sylag aýratyn tapawutlanan
şahsyýetlere gowşurylýar.
2018-nji ýylda köpugurly “Aşgabat”
stadionynda welosiped sporty boýun
ça iň köpçülikleýin tälim beriş sapagy
nyň geçirilendigini ýatlatmalydyrys. Şol
sapaga 3 müň 246 adam gatnaşdy.
Şondan bir ýyl geçenden soň, Olimpi
ýa şäherçesinde “Iň dowamly, bir ny
zamly welosipedli ýöriş” geçirildi. Oňa
welosipedçileriň 2019-sy gatnaşdy. Bu
çäreleriň ikisi hem Ginnesiň rekordlar
kitabyna girizildi. Bularyň ählisi sport
döwleti hökmünde Garaşsyz, baky Bi
tarap Watanymyzyň abraýynyň barha
artýandygynyň aýdyň subutnamasy
dyr.
Bu baradaky gürrüňi dowam edip,
döwrebap sport desgalarynyň ýurdu
myzyň ähli sebitlerinde gurlandygy
ny we ulanylmaga berlendigini belle
melidiris. Milli Liderimiziň tabşyrygy
boýunça Türkmenistanda bu ulgamy
okgunly ösdürmäge, ýokary derejeli
türgenleri taýýarlamaga gönükdirilen
degişli maksatnamalar işlenip taýýar

lanyldy hem-de kabul edildi, bu ba
batda toplumlaýyn özgertmeler amala
aşyrylýar.
Saglygyňy berkitmegiň, adamyň
döredijilik mümkinçiliklerini artdyr
magyň iň gowy serişdesi hökmünde
döwlet Baştutanymyzyň bedenterbiýä
we sporta garaýşy durmuş syýasatyn
da öz beýanyny tapýar. Bu syýasatyň
esasy maksady türkmenistanlylaryň
abadan we bagtyýar durmuşy üçin äh
li şertleri üpjün etmekden, sagdyn we
ruhubelent nesli terbiýelemekden yba
ratdyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow, ilkinji nobatda, öz
göreldesi bilen sporta örän jogapkärli
çemeleşýändigini görkezip, yzygider
li welosipedli ýa-da atly gezelençle
ri amala aşyrýar, sport toplumlaryna
baryp, türgenleşikleri geçýär hem-de
awtomobil sporty bilen meşgullan
ýar. Döwlet Baştutanymyz awtomobil
sportunda-da hem ýokary ussatlyga
eýe boldy. Milli Liderimiziň köpçülikle
ýin sport çärelerine gatnaşmagy diňe
bir şol wakalaryň däl, eýsem, saglygy
goramak we berkitmek, halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýo
karlandyrmak bilen baglanyşykly ähli
taslamalaryň möhüm ähmiýete eýedi
gini görkezýär.
Welosiped sporty barada aýdylan
da bolsa, Türkmenistanda sportuň bu
görnüşini giňden wagyz etmek boýun
ça amala aşyrylýan maksatnamalaýyn

çäreleriň anyk netijeleri berýändigini
bellemelidiris. Paýtagtymyzda we ýur
dumyzyň beýleki ilatly ýerlerinde spor
tuň bu görnüşiniň muşdaklarynyň sany
barha artýar. Ilatyň dürli ýaşdaky we
killeriniň örän köp sanlysy welosiped
sporty bilen işjeň meşgullanýar.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi
ýaly, howa şertleri hem-de bar bo
lan düzümler tutuş ýylyň dowamyn
da ýurdumyzda welosiped sporty
boýunça ýaryşlary we türgenleşikleri
geçirmäge mümkinçilik berýär. Hal
kara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi we
bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaş
lar bilen tejribe alşylmagy sportuň bu
görnüşini mundan beýläk-de höwes
lendirmäge hem-de ösdürmäge ýar
dam eder.
Welosipedçileriň hatary gaýtalan
majak binagärlik keşbi bilen haýran
galdyrýan paýtagtymyzyň merkezine
tarap ugrady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Hökümet binasy
nyň ýanyna gelip, welosipedli ýörişi
tamamlady. Milli Liderimiz bellenen
ýoly ussatlyk bilen geçip, bedenter
biýe we sport bilen meşgullanmagyň
saglyk hem-de hemmetaraplaýyn kä
milleşmek üçin uly ähmiýete eýedigini
ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen gör
kezdi.
Köpçülikleýin welosipedli ýörişe gat
naşyjylar hereketini dowam edip, Mag
tymguly şaýolunyň ugrunda ýerleşen

“Ak şäherim Aşgabat” binasyna tarap
ugradylar. Bütindünýä welosiped gü
nüne gabatlanylyp geçirilen şu gezekki
welosipedli ýöriş şol ýerde tamamlan
dy.
Bu köpçülikleýin sport çäresi Türk
menistanda welosiped sportunyň meş
hurlygynyň barha artýandygyny hemde ulagyň elýeterli we ekologiýa taýdan
arassa görnüşi hökmünde welosipediň
artykmaçlyklaryny nobatdaky gezek
tassyklady. Şonuň bilen birlikde, ge
çirilen baýramçylyk welosipedli ýörişi
jemgyýetimiziň jebisliginiň, türkmenis
tanlylaryň milli Liderimiziň döwlet sy
ýasatynyň esasynda goýlan ynsanper
werlik gymmatlyklaryna ygrarlydygynyň
ýene-de bir aýdyň beýanyna öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly baş
tutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap
Watanymyz täze döredijilikli maksatlara
hem-de belent sepgitlere tarap ynamly
öňe barýar.
***
Şu gün Bütindünýä welosiped güni
mynasybetli welosipedli ýörişler ýurdu
myzyň ähli welaýatlarynda hem geçiril
di. Hormatly Prezidentimiziň şahsy gö
reldesi hem-de bedenterbiýe we sport
bilen meşgullanmak üçin ähli oňaýly
şertleriň döredilmegi netijesinde, sag
dyn we işjeň durmuş kadalary Türkme
nistanyň ýaşaýjylarynyň esasy ýörel
gesine öwrülip, ähli ýaşdaky adamlary
bir maksadyň töwereginde jemledi.

Ýurdumyzyň sebitlerinde

RUHUBELENTLIGIŇ BAÝRAMY
Düýn Büt ind üný ä wel os ip ed gün i myn as yb etl i ýurd umyz yň ähl i kün
jekl er ind e baýramç yl yk çärel er i, köpç ül ikl eý in wel os ip edl i ýör işl er gu
rald y. Mäl im bolş y ýal y, sagd ynl yg yň we ruh ub el entl ig iň özb ol uşl y baý
ramç yl yg yn a öwr ül en, her ýyl yň 3-nji iýunynd a giňd en bell en ilý än bu
sen e Türkm en ist anyň başl ang yj y boý unç a döred ild i hem-de ol sport uň,
sagdyn durmuş ýörelgeleriniň dabaralanýan ýurd y hökm ünd e eziz Wa
tanymyz yň düný äd äk i bel ent ykrarn am as y bol up, dünýä senenamasyna
gird i. Düýnk i geç ir il en köpugurly çärel er hem bu aýd yň hak ykat yň no
batd ak y sub utn am as y bold y.
depe etrabynyň Babarap obasyndaky
ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport
Bütindünýä welosiped güni mynasy mekdep-internatynda geçirilen çäreler
betli jemgyýetçilik guramalary, Sport we hem täsirli baýramçylyk dabaralary

AHALDA

ýol arzuw edildi. Ýörişe dürli ýaşdaky
we dürli kärdäki adamlar ýokary ru
hubelentlik bilen gatnaşdylar. Giňden
bellenilýän şanly senä bagyşlanyp,
Türkmenbaşy şäherinde guralan ýöriş
hem egsilmez joşguna, uly buýsanja
beslendi. Göwün göteriji ýörişlerden
soň welaýat häkimliginiň guramagyn
da Uly Balkan dagynyň degresinde gu
ralan dabarada medeni-sport çäreleri
ne giň gerim berildi. Täsirli, şowhunly
geçen dabarada balkanly sungat us
satlarynyň döwrebap aýdym-sazlary,
dürli döredijilik toparlarynyň joşgunly
çykyşlary ýörişlere gatnaşan welosi
pedçilere we olara tomaşa etmek üçin
ýygnanan ildeşlerimize çäksiz ruhy
lezzet paýlady.

DAŞOGUZDA

ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyn
dan «tegelek stoluň» başyndaky söh
betdeşlikler, maslahatlardyr duşuşyk
lar, surat bäsleşikleri, sport-sagaldyş
çäreleri we ýaryşlar, köpçülikleýin we
losipedli ýörişlerdir gezelençler gural
dy. Änew şäheri welaýat derejesindä
ki baýramçylyk çäreleriniň merkezine
öwrüldi. Ir säherden ýaýbaňlandyry
lan köpçülikleýin welosipedli ýöriş toý
dabaralarynyň başyny başlady. Oňa
gatnaşmak üçin dürli kärdäki we ýaş
daky ildeşlerimiziň ýüzlerçesi paýtag
tymyzyň halkalaýyn aýlaw ýolunyň
ugrundaky ýörite bellenilen ýere —
«Badalga» ýygnandy. Sagdyn durmuş
ýörelgelerini şöhlelendirýän, sport-sa
galdyş hereketiniň ähmiýetini açyp
görkezýän dürli şygarlardyr şekiller,
galyberse-de, säheriň hoştap howasy,
daş-töwerekdäki tebigatyň eçilen gö
zellikleri bu ýere ýygnananlarda özbo
luşly keýpiçaglyk döretdi.
Welaýat merkezindäki Medeni
ýet öýüniň gabadynda, ýol ugrundaky
«Pellehanada» köpçülikleýin welosi
pedli ýörişe gatnaşyjylar egsilmez şat
lyk-şowhun bilen garşyland
 y. Ol ýerde
joşgunly aýdym-sazlardan göwni gal
kynan ýörişe gatnaşyjylar şäherdäki
sport mekdebinde guralan baý manymazmunly çykyşlary hem synladylar.
Mekdebiň sport zallarynda we meý
dançalarynda guralan ýaryşlar baý
ramçylyga özboluşly öwüşgin çaýdy.
Bäherden etrabyndaky «Arçman»,
«Ýyly suw» şypahanalarynda, Gök

nyň üstüni ýetirdi. Welosipedli geze
lençler şol çärelere baý many-maz
mun berdi.

BALKANDA
Balkanabat şäherindäki 10 müň
orunlyk stadionly sport toplumynyň
öňi ir säher bilen köp adamly bolup,
baýramçylyk ruhuna beslendi. Wela
ýat häkimliginiň, jemgyýetçilik gura

malarynyň hem-de Sport we ýaşlar
syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde
guramagynda geçirilen köpçülikleýin
welosipedli ýörişe dabaraly ýagdaýda
badalga berlip, oňa gatnaşyjylara ak

Welaýat merkeziniň gözel künje
ginde ýerleşýän Ruhyýet köşgüniň
toý lybasyna beslenen giň meýdança
synda ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk
dabarasyna welaýatyň çägindäki ýo
kary we orta hünär okuw mekdepleri
niň talyp ýaşlary, edara-kärhanalaryň
ýolbaşçylary, jemgyýetçilik gurama
larynyň wekilleri, bilim hem saglygy
goraýyş işgärleri, ýaş türgenler işjeň
gatnaşdylar. Belentden ýaňlanan aý
dym-sazlaryň şirin owazynyň astynda
300 welosipedçi kerwen gurap, 10 ki
lometr aralyga ýola düşdi. Welosiped
li ýöriş şäheriň Görogly köçesinden
ugur alyp, oňa gatnaşyjylar welaýatyň
10 müň orunlyk sport toplumyna çen
li ýoly uly ruhubelentlikde külterlediler.
Olary welaýatyň medeniýet we sun
gat ussatlary şowhunly aýdym-sazlar,
tans kompozisiýalary bilen garşy aldy
lar.
Baýramçylyk çäresiniň geçirilýän
ýerinde milli Liderimiziň pähim-paýha
syndan, ýiti zehininden dörän kitapla
rynyň sergisi hem guraldy. Çärä gat
naşýanlara hormatly Prezidentimiziň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösüm

likleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik
kitabynda beýan edilýän melhemlik
otlardan taýýarlanan çaýlar hödürlen
di. Döwrebap stadionyň giň meýdan
çasynda ýaş türgenleriň sportuň dürli
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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa
mähirli gutlaglar
Horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň adyna milli Liderimize
“Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň
altyn nyşanynyň gowşurylmagy mynasybet
li, köp sanly gutlag hatlary gelip gowuşýar.
Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzyň
bu sylaga Türkmenistanyň maglumatlary
alyşmak ulgamynda we köpçülikleýin ha
bar beriş serişdeleri ugry boýunça halkara
hyzmatdaşlygy goldaýandygy üçin mynasyp
bolandygyny nygtaýarlar. Döwlet we jemgy
ýetçilik işgärleri, kärhanalaryň, guramalaryň
ýolbaşçylary hormatly Prezidentimizi şanly
waka bilen mähirli gutlap, milli Liderimize
berk jan saglyk, uzak ömür, eziz Watanymy
zyň rowaçlanmagynyň bähbidine ähli asylly
başlangyçlaryny amala aşyrmakda täze üs
tünlikleri arzuw edýärler.
Milli Liderimize söwda we daşary ykdysa
dy aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow,
maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow,
Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew,
zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak mi
nistri M.Sylabow, dokma senagaty ministri
R.Rejepow, sport we ýaşlar syýasaty ministri
G.Agamyradow, Döwlet haryt-çig mal biržasy
nyň başlygy B.Çaryýew, Söwda-senagat eda
rasynyň başlygy D.Rejepow, “Türkmenhaly”
döwlet birleşiginiň başlygy O.Işangulyýewa,
Statistika baradaky döwlet komitetiniň başly
gy S.Welbegow, “Türkmenstandartlary” baş
döwlet gullugynyň başlygy M.Hojagulyýew,
Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direk
tory G.Nurmuhammedow, Ylymlar akademiýa
synyň prezidenti S.Toýlyýew, Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýber
diýew iň gowy arzuwlaryny ýolladylar.

Şanl y wak a myn as yb etl i horm atl y
Prez identimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy
bilim ministri O.Gurbanow, Magtymguly adyn
daky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rekto
ry B.Orazdurdyýewa, Ýagşygeldi Kakaýew
adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň
rektory B.Atamanow, Oguz han adyndaky In
žener-tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory
G.Mezilow, Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň rektory E.Aýdogdyýew,
Myrat Garryýew adyndaky Döwlet lukmançy
lyk uniwersitetiniň rektory N.Myratnazarowa,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň rektory D.Myradow, Daşary iş
ler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary insti
tutynyň rektory J.Gurbangeldiýew, Türkmen
döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektory
P.Orazow, Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň rektory H.Geldimyra
dow, Türkmen döwlet maliýe institutynyň rek
tory B.Taňryberdiýew, Telekommunikasiýalar
we informatika institutynyň rektory N.Kuliýew,
Döwlet energetika institutynyň rektory S.Naza
row, Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa
lary institutynyň rektory A.Aşirow, Döwlet çe
perçilik akademiýasynyň rektory A.Nuwwaýew,
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon
serwatoriýasynyň rektory R.Amangeldiýew,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory
A.Aýdogdyýew, Döwletmämmet Azady adyn
daky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň
rektory M.Kuliýewa, Seýitnazar Seýdi adynda
ky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň
rektory G.Muhammedow, Türkmen döwlet be
denterbiýe we sport institutynyň rektory A.Sa
parow, Türkmen oba hojalyk institutynyň rekto
ry A.Gapurow we beýlekiler gutladylar.

(TDH).

ALYM YŇ TESW IR I

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA
ÝANGYJY PEÝDALANMAK
döwrüň möhüm talabydyr

görnüşleri boýunça guran görkezme
çykyşlary has-da täsirli boldy.

LEBAPDA
Amyderýanyň üstünden geçýän
Türkmenabat — Farap awtoulag köp
rüsi şu ýylda eýýäm ikinji gezek köp
çülikleýin welosipedli ýörişiň badalga
berilýän ýeri boldy. Bütindünýä welo
siped güni mynasybetli geçirilen ýö
riş köpriniň sag kenardaky nokadyn
dan badalga aldy. Ýörişe gatnaşyjylar
sergin säherde Jeýhunyň üstünden
geçip, merkezinde «Ak ýol» binasy
ýerleşdirilen aýlawa geldiler. Hut şu
ýerden hem olar Türkmenabat şäheri
ne girdiler. Ýarym sagat çemesi wagt
dan ýörişe gatnaşyjylaryň hatary Bita
rap Türkmenistan köçesiniň ugrunda
düzüldi. Bu köçe ýörişiň jemleýji bö
legine öwrüldi. Ýörişe gatnaşyjylar 10
müň orunlyk sport toplumynyň öňün
däki meýdançada şatlyk-şowhun bilen
garşylandy.
Şanly sene mynasybetli welaýat
Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň
öňünde hem aýdym-sazly çäre geçiril
di. Şeýlelikde, ýene barmak büküp sa
naýmaly günlerden Medeniýet hepde
ligini garşylajak Lebap topragy toýlara
baý aýyň üçünji gününi hem sportuň
we ruhubelentligiň sazlaşygyna besle
di. Türkmenabat şäherindäki ýörişden
görelde alnyp, şeýle çäreler welaýatyň
ähli etrap-şäherlerinde hem guraldy.
Oňa Jeýhun ýakasyndaky watandaşla
rymyz agzybirlik bilen gatnaşdy.

MARYDA
Bütindünýä welosiped güni gura
maçylykly bellenip geçildi. Oňa bagyş
lanan ýörişi Mary welaýat häkimligi,
welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş
müdirligi hem-de Medeniýet müdirligi
bilelikde guradylar. Sport baýramçy
lygyna welaýatyň edara-kärhanalary
nyň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň,
jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim,
saglyk, medeniýet, sport ulgamlary
nyň wekilleri, Türkmenistanyň Döwlet
energetika institutynyň hem-de wela
ýatyň orta hünär okuw mekdepleriniň
mugallymlary, talyp ýaşlary, köp sanly
bagtyýar ýaşaýjylar gatnaşdylar. Olar
ir säher bilen Mary şäheriniň gündo
gar künjegindäki «Badalgada» jem
lendiler. Welaýatyň medeniýet işgärle
riniň, aýdym-saz we tans toparlarynyň
ýörite taýýarlan joşgunly çykyşlary
giňden ýaýbaňlandyryldy. Soňra ýöri
şe gatnaşýanlar welosipedlerine atla
nyp, şäheriň giň, owadan köçeleri bo
ýunça welaýat merkezine tarap ýola
düşdüler.
Ýörişe gatnaşyjy bagtyýar raýatlar
Mary şäheriniň merkezinde ýerleşýän
Medeniýet köşgüniň deňine çenli bel
lenilen, umumy uzynlygy 10 kilometr
bolan aralygy ruhubelentlik bilen ge
çip, «Pellehana» geldiler. Bu ýerde
hem aýdym-sazly çykyşlara uly orun
berildi.

(Öz habarçylarymyz).

Hormatly Prezidentimiz tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini
eýeleýän ýurdumyzy Ýewropanyň we Aziýanyň energetika bazarlaryna çykarmak, söwdaykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek, energiýanyň ekologiýa taýdan arassa görnüşlerine
geçmek ýaly möhüm ähmiýete eýe bolan iri taslamalaryň amala aşyrylmagyna, uglewodo
rod çig malyny gaýtadan işlemäge, bäsdeşlige ukyply, halkara ölçeglere laýyk gelýän, içerki
we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleri öndürmäge ýöriteleşdirilen önümçi
likleriň döredilmegine, «mawy ýangyjy» gaýtadan işläp, ýokary hilli gazhimiýa önümleriniň
öndürilmegine ileri tutulýan ugurlar hökmünde garaýar. Diýarymyzdaky ösen innowasion
tehnologiýalar ornaşdyrylan we ekologiýa taýdan arassa önümçilikler hökmünde «Marykar
bamid», «Garabogazkarbamid», Gyýanlydaky polimer zawodlaryny, Ahal welaýatyndaky
tebigy gazdan sintetik benzin öndürýän iri senagat toplumyny görkezmek bolar.
Ahaldaky tebigy gazdan benzin öndürýän
zawod ylmyň we tehnologiýanyň iň soňky ga
zananlary bilen üpjün edilen ägirt uly himiýa
barlaghanasyny ýatladýar. Gazy dizel ýangy
jyna öwürmek işi tehnologiýa desgalarynyň
tutuş toplumynda, ilkinji nobatda, tebigy ga
zy düýpli arassalamak, sintez gazyny, me
tanoly, benzini almak hem-de arassalamak
boýunça desgalarda alnyp barylýar. Şeýle
«barlaghanada» örän ýokary temperatura
da we basyşda çylşyrymly himiki reaksiýa
— gazy suwuk uglewodorodlara öwürmek işi
amala aşyrylýar. Zawodda her ýylda ekologi
ýa taýdan arassa, EURO-5 ölçeglerine laýyk
gelýän ECO-93 benzininiň 600 müň, ugur
daş önümlerden suwuklandyrylan gazyň 115
müň, düzüminde kükürt bolmadyk arassala
nan dizel ýangyjynyň 12 müň tonnasy öndü
rilýär. Bu ýokary tehnologiýaly zawodyň işe
girizilmegi awtoulaglardan howa goýberilýän
zyýanly gazlaryň möçberini ep-esli azaltma
ga mümkinçilik berýär.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan tebigy
gazyň gorlary boýunça dünýäde ilkinjileriň bi
ri hökmünde Ýewraziýada ekologiýa taýdan
arassa ýangyç öndürijileriň sanawyna girýär.
Şoňa görä-de, bu zawodyň önümçilik işi eko
logiýa taýdan howpsuz we netijeli usullaryň
ulanylýandygy bilen tapawutlanyp, atmosfe
ra zyýanly galyndylaryň goýberilmegini ara
dan aýyrýar. Iri gazhimiýa toplumyna «Gu
inness World Records» kompaniýasynyň
«Dünýäde gazdan benzin öndürýän ilkinji
zawod», ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak
gaznasynyň «Ekologiýa taýdan arassa»,
Şweýsariýanyň Federal tehnologiýa institu
tynyň «Innowasion tehnologiýa» güwäna
malarynyňdyr nyşanlarynyň berilmegi onuň
degişli ugurlarda dünýä derejesinde ykrar
edilýändigini aýdyň tassyklaýar.
Milli Liderimiziň gazhimiýa toplumyny ös
dürmekdäki yzygiderli tagallalary netijesinde,
ýurdumyzda uglewodorod serişdelerini gaý
tadan işlemek esasynda ammiagyň, karba
midiň, polietileniňdir polipropileniň önümçiligi
ýola goýuldy, şeýle-de metanol, poliwinilhlo
rid, poliwinilasetat, formaldegid, oba hojalyk
mallary üçin sintetik iým we wodorod ýaly
önümleri öndürmek üçin uly mümkinçilikler
bar. Häzirki wagtda dünýäniň ösen döwlet
lerinde ekologiýa taýdan arassa ýangyç bo
ýunça strategiýa işlenip taýýarlanylyp, onda
wodorod önümçiligine aýratyn üns berilýär.
Statistik maglumatlara görä, dünýäde 50 mil
lion tonna golaý wodorod öndürilýär. Wodo
rod tehnologiýalarynyň ösdürilmegi hem-de
ornaşdyrylmagy netijesinde, dünýä ykdysa
dyýetinde oňa talap barha artýar we 2050-nji
ýylda 350 million tonna, 2100-nji ýylda bolsa
800 million tonna ýetmegine garaşylýar.
Wodorod himiki elementleriň periodik ulga
mynda birinji belgili bolup, iň ýeňil we tebigatda
köp ýaýran işjeň elementdir. Ol tebigatda erkin
görnüşde däl-de, diňe birleşmeleri duş gelýär

hem-de has giň ýaýran birleşmelerine, esa
san, suw, tebigy gazdyr nebit degişli. Wodo
rodyň tebigatda duş gelýän birleşmeleriniň tü
keniksiz ätiýaçlygyndan, ýanma ýylylygyndan,
daşky gurşawa zyýansyzlygyndan çen tutsaň,
ony geljegiň ýangyjy hasaplamak mümkin.
Şeýle-de howa garylyp ýakylanda, onuň tüsse
sinde uglerod oksidleridir gurum bolman, diňe
arassa suw buglary emele gelýär.
Wodorod almak üçin suw, tebigy gaz we
nebit esasy çig mal hasaplanýar. Olardan wo
dorod almak maksady bilen, gazlaryň katalitik
riformingi, gaty ýangyçlaryň pirolizi we suwuň
elektrolizi usullary peýdalanylýar. Metanyň,
etanyň, propanyň, butanyň katalitik riforming
(konwersiýa) usuly dünýäde has giňden ýaý
rap, onuň sebäbi nebitdir gazy gaýtadan işle
ýän kärhanalarda riforming desgasynyň bol
magy bilen şertlendirilendir. Häzirki wagtda
alynýan wodorodyň köp bölegi himiýa sena
gatynda (ammiak, azot dökünini, karbamid,
metanol almakda), azyk önümçiliginde (ösüm
lik ýaglaryny gidrirläp, gaty ýaglary almakda),
nebit fraksiýalaryny gidroarassalama we gid
rokreking hadysalarynda, wodorody ýokary
temperaturada gidrirlemegiň katalitik reaksiýa
larynda peýdalanylýar. Ondan peýdalanmagyň
möhüm ugurlarynyň biri energetika ulgamydyr.
Bu ulgamda wodorod gazturbina berilýän me
tan-wodorod garyndysynyň düzüminde ýylylyk
göteriji hökmünde peýdalanylýar.
Wodorod iň ýeňil ýangyçdyr. Ony benzine
goşup hem ulanmak mümkin. Arassa wodo
rod ýangyç hökmünde peýdalanylanda, daşky
gurşawa hiç hili zyýanly täsirini ýetirmeýär. Ol
benzine goşulyp ýakylanda, bölünip çykýan
zyýanly gazlaryň mukdary ep-esli peselýär.
Ulaglaryň ähli görnüşleri (uçarlar, dikuçarlar,
gämiler, otlular, awtomobiller, raketalar, uçar
mansyz enjamlar) üçin ýangyç bolup hyzmat
etmegi hem-de ekologiýa taýdan arassalygy
wodorodyň esasy artykmaçlyklarynyň biridir.
Ýakynda hormatly Prezidentimiz Ahaldaky
tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň işi
bilen tanyşlygynyň barşynda gaýtadan dikel
dilýän energiýa çeşmelerini, ilkinji nobatda,
energetika, wodorod we energiýa tygşytlaýjy
tehnologiýalar ulgamyndaky innowasiýalary
ornaşdyrmaga, ýangyç-energetika toplumyny
sanlylaşdyrmaga degişli anyk wezipeleri kes
gitledi. Alym Arkadagymyzyň ýurdumyzyň te
bigy baýlyklaryny netijeli hem-de toplumlaýyn
ulanmaga, milli ykdysadyýeti senagatlaşdyr
maga, onuň eksport kuwwatyny artdyrmaga,
ekologiýa taýdan arassa önümçilikleri döret
mäge aýratyn üns bermegi biz — türkmen
alymlaryny täze ylmy-barlag işlerini alyp bar
maga we döredijilikli gözleglere ruhlandyrýar.

Durdymyrat GADAMOW,
Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň Himiýa institutynyň
direktory, himiýa ylymlarynyň
kandidaty.

C M Y K
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YKDYSADY ÖSÜŞIŇ WAJYP UGRY
bölek satuw söwdasynda, awtou
laglary abatlamakda, oba we tokaý
hojalyklarynda, balyk tutmakda,
gurluşykda, işläp bejerýän önüm
çiliklerde, hünärmentlikde, ylmy
we tehniki işlerde hem-de ençeme
beýleki ugurlarda has giň gerimde
döredilýär.
Kiçi we orta telekeçilikde birnä
çe maksatlar göz öňünde tutuldy.
Bar bolan sarp ediş harytlarynyň
importyny ýerli önümler bilen ça
lyşmak, azyk bazarlarynyň haryt

Ýurdumyzy ösdürmek boýunça döwlet tarapyndan alnyp barýan giň ge
rimli durnukly ösüş strategiýasynyň binýatlyk ugr y iň täze tehnologiýalara
we innowasiýalara daýanyp, diwersif ikasiýalaşan häzirki zaman ykdysady
gurluşy döretmekden ybarat bolup durýar. Şunda depginli durnukly ösüşi,
ilat yň maddy hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmagy, önümçilik seriş
deleriniňdir gurallar ynyň üznüksiz döwrebaplaşdyr ylmagyny, ýurduň bäs
deşlige ukyplylygyny we howpsuzlygyny üpjün edýän milli ykdysadyýetiň
nusgasyny döretmek zerurlygy ileri tutulýan ugur bolup öňe çykýar. Bäs
deşligiň deň şertlerini döretmek milli ykdysadyýetiň düzümini kämilleşdir
mek syýasat ynyň esasy höweslendirijisi bolup çykyş edýär. Şoňa görä-de,
ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň ähli görnüşlerini we ýüze çyk
malar yny doly möçberde üpjün etmek wajyp wezipedir.

Ý

urduň jemi içerki önüminiň dü
züm üýtgemelerine döwlete da
hylsyz bölek saldamly goşandyny
goşýar. Hususy maýa innowasion
ösüşe hem, ykdysadyýetiň anyk
böleginde täze öňegidişlikleriň ga
zanylmagyna hem, ýokary bäsle
şikli hyzmatlaryň ösüşine hem ýar
dam etmäge gönükdirilendir.
Esasy Kanunymyzda: «Türkme
nistanyň ykdysadyýeti bazar gat
naşyklary ýörelgelerine esaslanýar.
Döwlet telekeçiligi höweslendirýär
we goldaýar, kiçi we orta işewürli
giň ösmegine ýardam edýär» diýlip

ösdürmek babatda özara arabagla
nyşykly işleri ýola goýýarlar. Kiçi we
orta telekeçiligi ösdürmek boýunça
işler maksatnamalaýyn esasda al
nyp barylýar. «Kiçi we orta teleke
çiligi döwlet tarapyndan goldamak
hakynda» Türkmenistanyň Kanuny
kabul edildi, ýörite maksatnama iş
lenip düzüldi we amala aşyryldy.
Pudaklaýyn, sebitleýin maksatna
malaryň aglabasynda ykdysadyýe
tiň hususy böleginde görkezijileriň
geljekki ösüşi öz beýanyny tapdy.
Türkmenistanda kiçi telekeçiligi
goldamagyň ýeterlik derejede kämil

Türkmenistan boýunça hereket edýän
salgyt hasabynda duran şahsy taraplaryň sany
(31.12.2010 — 31.12.2020 ýagdaýyna)
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ulgamy hereket edip, döwlet tara
pyndan bu ugra uly goldaw berilýär.
Ýerli häkimlikleriň öz-özüňi dolan
dyryş edaralary hojalygy ýöretmek
işiniň esasy ugurlaryny kesgitleýär.
Sebäbi ýurdumyzda işewürlik ýerli
häsiýetde we aýry-aýry sebitlere
dahylly bolmagynda galýar.

bolçulygyny üpjün etmek, ýerli
gurluşyk materiallary senagatyny
ösdürmek ýaly işleri mysal hök
münde görkezmek bolar. Käbir
ýagdaýlarda kiçi we orta teleke
çilik öz önümlerimizi goňşy döw
letlerde ýerlemek üçin hem döre
dildi. Türkmenistanyň şertlerinde
hususy bölekde kärhanalary dö
retmek ilatyň, ilkinji nobatda-da,
ýaşlaryň we zenan maşgalalaryň
iş üpjünçiligine düýpli täsirini ýe
tirdi. Mary welaýatynda soňky
ýyllarda döredilen «Eşretli bag
tyýar zaman» hususy kärhanasy
we «Üç nesle dowamat» hojalyk
jemgyýeti aýdylanlara aýdyň my
saldyr. Ilki agzalan hususy kär
hanada 150 adam, beýlekisinde
bolsa 163 adam üçin döwrebap
iş orunlary döredildi. Bu iş orunla
rynda tehniki taýdan ösen döwlet
leriň enjamlary we tikin maşynlary

Türkmenistan boýunça salgyt hasabynda duran
şahsy taraplaryň (sany) deňeşdirmesi
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bellenen. Şundan ugur alyp, ýurdu
myzda hususy eýeçiligi we telekeçi
ligi ösdürmäge aýratyn üns berilýär.
Netijede, halkyň arasynda emläk
eýeleriniň ösen gatlagy döreýär
we kuwwatlanýar. Olar ýurduň ön
düriji güýçleriniň ösüşine saldam
ly goşant goşýar. Amala aşyrylýan
maksatnamalarda
ykdysadyýetiň
döwlete dahylsyz bölegine uly äh
miýet berilýär, döwlet — hususy
ýetçilik hyzmatdaşlygy, sözüň do
ly manysynda, alnyp barylýar. Bu
bolsa senagatçylar we telekeçiler
gatlagynyň günsaýyn artmagyna
getirýär. Bu ugur «Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 —
2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň Maksatnama
synyň» esasy ýörelgesi hökmünde
kabul edilendir.
Kiçi we orta telekeçiligi ösdür
megiň strategik wezipelerini ama
la aşyrmak üçin Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesi döredildi. Häkimiýet we ýerli
öz-özüňi dolandyryş edaralary kiçi
we orta telekeçiligi goldamak, yk
dysadyýetiň hususy bölegini kadaly

«BAÝRAMALY» ŞYPAHANASY
HALKYŇ HYZMATYNDA
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Türkmenistan boýunça salgyt hasabynda duran
şahsy taraplaryň (sany) deňeşdirmesi
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ilatyň iş üpjünçiliginiň wajyp ugru
na öwrülýär.
Ýurdumyzda hususy eýeçiligi, yk
dysadyýetiň döwlete dahylsyz böle
gini ösdürmegiň ýene bir wajyp ug
ry innowasiýa önümlerini öndürýän
önümçilikleri döretmek bilen bag
lanyşyklydyr. «Aýdyň gijeler» hoja
lyk jemgyýetiniň alyp barýan işleri

01.06.2021
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Häzirki wagtda Diýarymyzyň hu oturdyldy. Şular ýaly mysallaryň
susy eýeçiliginde köpsanly hojalyk ýüzlerçesini getirse bolar. Döw
birlikleri (ýuridik şahslar): lomaý we rebap iş orunlarynyň döredilmegi

şu ugra gönükdirilendir. Bu hojalyk
jemgyýeti ýurdumyzda täze döre
ýän pudagyň — elektron senagaty
nyň önümlerini öndürmäge ýörite
leşdirilendir.
Agrosenagat toplumynda et we
et önümleri, süýt we süýt önüm
leri, gök önümler, azyklyk bakja,
miwe we ir-iýmişler ter hem-de
gaýtadan işlenip, konserwirlenen
görnüşde-de taýýarlanýar. Gurlu
şyk materiallaryny, ilatyň gündelik
sarp edýän harytlarynyň käbir gör
nüşlerini öndürmek we ýerlemek
babatda hem giň gerimli işler al
nyp barylýar. Bu önümleriň sana
wy gitdigiçe artýar.
Bazar ykdysadyýetiniň şert
lerinde diňe önümleri öndürmek
bilen çäklenilmän, eýsem, olary
amatly ýerlemek wajyp ähmiýete
eýe bolýar. Bu bolsa, öz gezegin
de, içerki we daşarky bazarlarda
ýurdumyzda öndürilýän önümle
re islegi öwrenmegi talap edýär.
Dünýä tejribesinde bu ugra döw
rebap maglumat tehnologiýalary,
hakykat ýüzünde — sanly ykdy
sadyýet ornaşdyrylýar. Şu jähet
den, sanly ulgama çalt depginler
bilen geçmek wezipesi döwlet sy
ýasatynyň strategik ugurlarynyň
biri bolup çykyş edýär. Şunuň bi
len baglylykda, «Türkmenistanda
2019 — 2025-nji ýyllarda sanly yk
dysadyýeti ösdürmegiň Konsepsi
ýasynda» bellenen çäreleriň öz
wagtynda ýerine ýetirilmegi döw
rüň talaby bolup durýar.

Parahat MERETLIÝEW,
Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrliginiň
baş hünärmeni.

Häzirki döwürde ilat yň saglygyny ber
kitmek we keselleriň öňüni almak ulga
mynda şypahana kömegi ileri tutulýan
ugurlar yň biri hasaplanylýar. Bu günki
gün ýurdumyzda Kardiologiýa ylmy-klini
ki merkezli hassahananyň «Berzeňňi» yl
my-şypahana bölümi, Ahal welaýat ynda
«Arçman» we «Ýyly suw», Lebap welaýa
tynda «Farap», Mar y welaýat ynda «Baýra
maly», Balkan welaýat ynda «Mollagara»
we «Awaza» hem-de Daşoguz welaýat yn
da «Daşoguz» şypahanalar y hereket ed
ýär. Geçen ýylda bolsa «Bagabat» şypa
hanasy açylyp, ulanylmaga berildi. Olar
ýylyň dört paslynda-da köp adamly.
«Baýramaly» şypahanasy jana şypaly te
bigaty, geografik taýdan amatly ýerleşişi,
melhem suwunyň bejeriş aýratynlygy bilen
tapawutlanýar. Baýramalynyň çägine Günüň
ultramelewşe şöhlesiniň düşüş ekwiwalenti
niň aýratynlygy hemmeleri haýran galdyrýar.
Gara deňziň kenaryndaky şypahanalar bilen
deňeşdirilende, howanyň çyglylygynyň 20 es
se azdygy, ýylyň bütin dowamynda güneşli
günleriň bolmagy, aýratyn hem aram gurak
howasy «Baýramalyda» böwrek we ýürekdamar kesellerini bejermek üçin diýseň amat
ly şertleri döredýär.
Günüň ultramelewşe şöhleleriniň düşüşi
boýunça Ýer togalagy 3 guşaklyga bölün
ýär. «Baýramaly» şypahanasy şolaryň mer
kezinde ýerleşýär. Howanyň aýratyn beje
rijilik häsiýetleri bu ýerde ýaz, tomus, güýz
aýlary has äşgärdir. Şypahananyň bejeriş
häsiýetine aeroterapiýa, şeýle hem gelio
terapiýa artykmaçlygy mahsusdyr. Mundan
başga-da, anyklaýyş bölüminde elektrokar
diografiýa, ultrases barlagy, aşgazan-içe
ge ulgamynyň endoskopiýa barlagy, kliniki
laboratoriýa otagy, stomatolog, ginekolog
lukmanlarynyň otagy halkyň hyzmatynda.
Onuň suwy fiziki-himiki we mineral düzümi
boýunça pes aşgarly bolup, hlorid-sulfatly
suwy wanna görnüşinde ulanylýar. Mun
dan başga-da, üzärlikli, bişofitli, deňiz duz
ly wannalar, şarko, aýlawly, ýokary galýan
duşlar giňden ulanylýar. Fiziobejeriş ota
gynda elektroforez, magnit tolkunly bejergi,
lazer, darsonwal, galwanizasiýa, elektrou
ky, Bernaryň togy, tubus-kwars ýaly bejer
giler peýdalanylýar. Owkalaýyş otagynda
mehaniki umumy suwasty, el-aýak suwasty
owkalamalary, stounoterapiýa (gara baza
lit daşlar bilen owkalama) bar. Iňňerefleks,

elektroiňňerefleks, magnitorefleks bejergisi
hem ulanylýar. Şeýle-de iç ýuwulýan otag,
oňurga sütünini çekip bejermek, ozokerit
melhem ýapgylary, limfodrenaž saglygy
ny dikeltmäge gelen adamlaryň hyzmatyn
da. Şypahanamyzda günüň dowamynda
üç wagtyna berhizli tagamlar hödürlenilýär.
Olar ter-gök önümler, şeýle-de derman ot
lardan taýýarlanan şypaly çaýlar bilen baý
laşdyrylýar.
«Türkmenistanda şypahana ulgamyny
ösdürmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar
üçin Milli maksatnama» kabul edildi. Şeýle
hem ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet,
Saglygy goraýyş we derman senagaty mi
nistrlikleriň hünärmenleriniň geçiren seljer
meleriniň netijelerine laýyklykda, ýurdumyz
da şypahanalaryň maliýe durnuklylygyny
pugtalandyrmak, hödürlenýän hyzmatlaryň
hilini gowulandyrmak maksady bilen, degiş
li çözgütler kabul edildi. Hususan-da, döw
let Baştutanymyzyň Karary bilen, Saglygy
goraýyş we derman senagaty ministrliginiň
şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini
almak üçin berilýän ýollamanamalaryň ba
halary tassyklanyldy.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der
man senagaty ministrligi «Awaza» milli sy
ýahatçylyk zolagynda hem-de şypahanalar
da dynç alşy guramagyň tertibini mälim etdi.
Bu tertibe laýyklykda, raýatlar dynç almaga
gitmek üçin degişli lukmançylyk barlagyn
dan geçip, saglyk kepilnamasyny almaly.
Lukmançylyk barlagyndan geçilýärkä, şeýle
hem gidilende we gaýdylanda, 72 sagadyň
dowamynda COVID-19-yň test barlagyndan
geçmeli. Ýaşy 18-den ýokary raýatlar gitme
zinden 10 gün öň ýollamanama hatlaryny
alandan soňra, ýurdumyzyň welaýatlarynda
we Aşgabat şäherinde kesgitlenilen ýörite no
katlarda (saglyk öýlerinde) COVID-19-a gar
şy sanjym almaly.
Şypahanalarda bejergi almak üçin Türk
menistanyň raýatlaryna şahsyýetini tassyk
laýan pasportynyň, raýatlaryň ýaşaýan ýeri
boýunça saglyk öýlerinden berilýän, Sagly
gy goraýyş we derman senagaty ministrligi
tarapyndan tassyklanan şypahana kartasy
nyň, aýratyn görkezmä çenli gidilende we
gaýdylanda, COVID-19-yň test barlagyndan
geçendigi barada kepilnamasynyň bolmagy
hökmandyr.

Geldi ANNAMUHAMEDOW,
«Baýramaly» şypahanasynyň
baş lukmany.

OBA HOJALYG Y

ÇÄJIŇE BEREKET, GALLAÇY!
Hormatly Prezidentimiz 2-nji
iýunda sanly ulgam arkaly geçiren
iş maslahatynda Ahal, Lebap, Ma
ry welaýatlarynda 4-nji iýunda,
Balkan we Daşoguz welaýatlaryn
da bolsa 11-nji iýunda galla oragy
na girişmäge ak pata berdi. Asylly
däbe görä, ýurdumyzyň hormatly
ýaşululary galla oragyny: «Bismil
la» bilen başlap bererler.
Döwlet Baştutanymyz zähmet
söýer gallaçylara we ähli oba zäh
metkeşlerine berk jan saglyk, aba
dan, bagtly durmuş, täze zähmet
ýeňişlerini arzuw edip, daýhanlaryň
sahawatly toprakdan bol hasyl aljak
dyklaryna ynam bildirdi. Edermen
gallaçylaryň yhlasly zähmeti netije
sinde şu ýyl ýurdumyzyň welaýatla
rynda bugdaýyň bol hasylynyň ös
dürilip ýetişdirilendigini, galla oragy
möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi
ni nazara alyp, gallaçy daýhanlary
myzyň möwsümi gysga möhletlerde
tamamlamagy üçin zerur tagallala
ryň edilmelidigini belledi. Galla ha
sylyny ýitgisiz ýygnap almak, halky
myzy azyk önümleri bilen doly üpjün
etmek üçin azyk bolçulygyny pugta
landyrmak möhümdir.
Häzirki döwürde Türkmenistan
azyklyk galla bilen içerki islegle
ri doly kanagatlandyryp, dünýäde
azyk bolçulygyny döretmäge my
nasyp goşant goşýan, bugdaýy
eksport edýän döwletleriň hataryn
da ynamly orun aldy. Ýokary hilli
çörek we çörek önümleri, un halka
elýeterli bahalardan hödürlenilýär.
Bugdaýyň we pagtanyň döwlet
satyn alyş nyrhlarynyň ýokarlandy
rylmagy oba zähmetkeşleriniň işe

höwesini has-da artdyrýar. Ýoka
Milli ykdysadyýetimiziň eksport
ry hilli tohumlaryň öndürilmegi üçin kuwwatyny artdyrmak, ilatyň azyk
goşmaça tölegleriň bellenilmegi to harytlaryna isleglerini kanagat
humçylyk işini ösdürmäge ýardam landyrmak, oba ilatynyň ýaşaýyş-

edýär. Häzirki döwürde oba hojalyk
maksatly ýörite ýer gaznasyndan
ýer bölekleriniň önüm öndürijilere 99
ýyla çenli peýdalanmaga berilmegi,
olaryň sürümli ekerançylykda peý
dalanylýan we ekin dolanyşygyna
girizilen ýerleriniň azyndan 70 göte
riminde şertnamalaýyn esasda bug
daý, gowaça we döwlet tabşyrygyna
girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini,
galan böleginde bolsa ylmy esasda
ekin dolanyşygyny geçirmek üçin
döwlet tabşyrygyna girmeýän oba
hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmä
ge ygtyýar berilmegi pudagy ösdür
mäge ylmy esasda çemeleşilýän
digini, daýhanyň zähmetine ýokary
sarpa goýulýandygyny görkezýär.
Gök-bakja, ýeralma önümlerini ön
dürmek, üzümi we miweli baglary
ösdürip ýetişdirmek boýunça oba
hojalyk maksatly ýer gaznasynyň
möçberiniň tassyklanylmagy azyk
bolçulygyny döretmek ugrundaky ta
gallalaryň ýene bir subutnamasydyr.

durmuş şertlerini gowulandyrmak
obasenagat toplumynyň möhüm
wezipeleridir. Oba hojalyk özgert
meleriniň nobatdaky tapgyrynda
ýer kadastryny taýýarlamaga we
ýöretmäge, ondan netijeli peýda
lanmaga aýratyn ähmiýet berilýär.
Oba hojalykçylar tehnika, tohum,
mineral dökünler, suw we hyzmat
laryň beýleki görnüşleri bilen öz
wagtynda üpjün edilýär. Netijede,
«Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylyn
da hem daýhanlarymyzyň yhlasly,
halal zähmeti netijesinde gallanyň
bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Ony
ýitgisiz ýygnamak bolsa öňde dur
ýan möhüm wezipedir.
Çäjiňize bereket, gaýratly galla
çylar!

Kümüş BABAJANOWA.
Aşgabat şäherindäki
agrosenagat orta hünär
okuw mekdebi.

YHLASLY ZÄHMETIŇ MIWESI
Baýramaly etrabynyň «Täze
ýol» daýhan birleşiginiň zähmetsö
ýer oba adamlary ekinleriň dürli
görnüşini ösdürip ýetişdirmekde
we olaryň islendiginden bol hasyl
almakda Mary welaýatynda ussat
daýhanlar hökmünde tanalýar.
Olar gowaça, bugdaý, gant şugun
dyryny hem-de gök-bakja ekinle
rini ösdürip ýetişdirmekde nusga
alarlyk işleri durmuşa geçirýärler.
Daýhan birleşiginiň hasyl ussat
lary «Türkmenistan — parahatçy
lygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynda-da oba hojalyk ekinlerin
den bol hasyl almak üçin gaýratly
zähmet çekýärler. Hojalygyň galla
çylary geçen güýzde 3160 gektar
meýdana ak bugdaýyň tohumyny
sepip, kadaly gögeriş gazandylar.
Olar meýdanlardaky ak ekinlere
ideg etmegi ylmyň gazananlaryny
daýhançylykda toplanan baý tej
ribeler bilen utgaşykly alyp baryp,
bugdaýyň bol hasylyny gazanmak
üçin irginsiz alada edýärler.
— Daýhan birleşigimiziň eder
men gallaçylary ak ekinleri wagt
ly-wagtynda iýmitlendirip, gerek
mukdarda mineral we ýerli dökün
leri berdiler. Suw tutmak işlerini
şu günüň talabyna laýyk derejede
guradylar. Haşal otlara garşy gö
reş çärelerini geçirdiler. Bu bolsa
ak ekinleriň kadaly ösüşini hem-de
bol hasyl toplamagyny üpjün edýär.
Gallaçylarymyz baş getirip, hasyla
duran ekinleriň idegini gowşama
ýan depginde dowam etdirýärler.
Ak ekinlere ideg etmek bilen bir ha
tarda, galla oragyna taýýarlyk işleri
giňden ýaýbaňlandyryldy. Gallaçy

larymyzyň gaýratly zähmetinden
kemala gelen ekinleriň häzirki ýag
daýy gowy. Mukaddes Garaşsyzly
gymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy
nyň uly dabaralara beslenýän şu
şanly ýylynda Watan harmanyna
6 müň 300 tonna ýokary hilli bug
daý hasylyny tabşyrmagy meýil
leşdirýäris. Bereketli hasyl ýetişdir
mekde Batyr Annagylyjow, Serdar
Öwezow, Merdan Hudaýnazarow,
Halym Muhadow ýaly kärendeçiler

ra durmaýarlar. Olar hem mukad
des Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygynyň bellenilýän şu ýylynda
3 müň 320 gektar meýdana go
waça ekdiler. Meýdanlarda kadaly
gögeriş gazanyldy. Häzirki wagtda
ýaş ekinleriň hatar aralaryny ýum
şatmak gowaçalary haşal otlardan
arassalamak işleri bilen utgaşykly
alnyp barylýar. Gowaça düýplerini
ýumşatmagy agrotehnikanyň ka
dalaryna laýyklykda ýokary hilli ge

has-da yhlasly zähmet çekýärler.
Hormatly Prezidentimiziň daýhan
laryň gözlegli we öndürijilikli zähmet
çekmegi üçin edýän irginsiz ala
dalaryna mynasyp jogap bermek
de mundan beýlägem yhlasymyzy
gaýgyrmarys. Gahryman Arkada
gymyzyň jany sag, ömri uzak, alyp
barýan il-ýurt bähbitli işleri hemişe
rowaç bolsun! — diýip, daýhan bir
leşiginiň agronomy Çary Burkazow
aýtdy.
***
«Täze ýol» daýhan birleşiginiň
pagtaçylary-da gallaçylardan gaý

çirmek öz kärine ussat halypa we
ýaş mehanizatorlara ynanylypdyr.
Bäşim we Arslan Kelow ýaly öz kä
rine ussat mehanizatorlar ynanylan
işiň abraý bilen hötdesinden gel
ýärler. Olaryň her biri günde ortaça
6-7 gektar meýdanda bejergi işleri
ni geçirýärler. Bu bolsa ýaşajyk go
waçalaryň kadaly ösmegini üpjün
edýär.
— Gowaçaly meýdanlar 1 müň
710 kärendeçä bölünip berlen. Kä
rendeçiler ýylyň-ýylyna hem be
reketli hasyly kemala getirýärler.
Ogulgözel Berdimyradowa, Hydyr

Ataýew, Parahat Orazow, Daýanç
Gylyjow ýaly kärendeçiler özlerini
ussatlaryň hatarynda görkezýärler.
Olar her bir işde öňbaşçy bolmak
bilen, hasyllylygy artdyrmaga ça
lyşýarlar. Gowaçadan bereketli ha
syl almak üçin hojalykd
 a 21 sany
kärendeçiler topary hereket edýär.
Topar ýolbaşçylary kärendeçiler bi
len agzybirlikde zähmet çekip, go
waçalara göwnejaý idegi ýola goý
ýarlar. Ylaýta-da, Juma Saparow,
Orazjuma Hudaýkulyýew, Hudaý
nazar Dosmämmedow ýaly topar
ýolbaşçylary işleri şu günüň talaby
na laýyk guramagy başarýarlar.
***
— Ekerançylarymyz diňe bir
pagta, bugdaý, gant şugundyry
ýaly ekinleri däl, eýsem, ugurdaş
gök-bakja ekinlerini ýetişdirmek
de hem gaýratlylyk görkezýärler.
Şu ýyl daýhan birleşigimiz boýun
ça 200 gektar meýdana ýeralma
ekdik. Arslan Agaýew, Maksat Ba
baýew ýaly ekerançylar bu ekine
agrotehnikanyň kadalaryna laýyk
derejede ýokary hilli ideg edýärler.
Ekinleriň häzirki ýagdaýy ýeralma
nyň hem bereketli hasylynyň ýe
tişýändiginden habar berýär. Oba
adamlarynyň halal zähmet çekip
baýamaklary, olaryň ýaşaýyş-dur
muş şertleriniň gowulandyrylmagy
barada irginsiz alada edýän hor
matly Prezidentimize tüýs ýürek
den alkyş aýdýarys — diýip, «Täze
ýol» daýhan birleşiginiň başlygy
Begli Gylyjow gürrüň berdi.

Welmuhammet
GALANDAROW.
(Öz habarçymyz).
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EL HÜNÄRI IL GEZER

EDEB IÝ AT ÄLEM I

HALAÝYK HAÝRANDYR HALYŇA, HALAÇ!

DÖR ED IJ IL IG I —
TYLL AL Y HUM

Halaç halysynyň at-owazasy bu gün äleme dol
dy. 1932-nji ýylda döredilende, Kerki şäherindäki
haly fabriginiň bir şahamçasy bolup işe başlan
Halajyň çeper halyçylyk kärhanasy 50 ýyla golaý
wagtyň dowamynda bölümçe bolup işledi. Diňe
1979-njy ýylda halyçylyk kärhanasyna öwrüldi.
Kärhananyň ösüşli menzillerine nazar aýlasaň, bu
ýerde halyçylyk sungatynda ägirt uly işleriň bitiri
lendigine göz ýetirmek bolýar. Hut şonuň üçin-de
ol diňe bir Lebap topragynda däl, tutuş ýurdu
myzda giňden tanalýan öňdebaryjy halyçylyk kär
hanalarynyň birine öwrüldi.

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Baýram Jütdiýewiň ýatlama ýazgylarynyň birinde şeýle diýilýär:
«Hudaýberdi Durdyýewiň döredijiligi maňa gadymy ýurt ýerlerinde ýene bir günüň gamyny iýip,
juda yhlas bilen gömlüp goýlan içi tyllaly humy ýatladýar». Halypa şahyryň gysgadan ýerlikli kes
gitlemesi bilen Hudaýberdi aganyň eserlerine belet okyjylar ylalaşsalar gerek.
1932 — 2005-nji ýyllarda ýaşan, türkmen sazynyň, diliniň çyn janköýeri, filosof ýazyjy, ussat
terjimeçi H.Durdyýewiň dürli ýyllarda «Akyl gämisi», «Skerso», «Şabram şelpeler», «Dutar dille
nende», «Gözellik», «Imanyň kaýda, adam?», «Jadyly senet», «Ussat» atly kitaplary neşir edildi.
«Aýal bagşy» eseri boýunça «Mukamyň syry», «Gaýadan güýçli» powesti esasynda «Gadymy
daglaryň rowaýaty» filmleri surata düşürildi.
Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradowyň şägirdi Hudaýberdi Durdyýew 1976-njy
ýylda «Zähmetde edermenligi üçin» hormat nyşany, 1993-nji ýylda «Gaýrat», 1996-njy ýylda
«Watana bolan söýgüsi üçin» medallaryna mynasyp boldy. 2016-njy ýylda bolsa halkymyz üçin
uly hyzmat bitiren merhumlarymyz hatyralanyp, hormatly Prezidentimiziň Permany bilen ýazyjy
ikinji gezek «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglandy.
Biz gazetimiziň şu sanynda milli filosofiýa ýugrulan eserleri, nusgalyk ömür ýoly bilen halkyň
hakydasynda orun alan ussat ýazyjynyň eserlerinden käbir pähim-paýhasly jümleleri okyjylary
myza ýetirmegi makul bildik.

«TÜRKMENISTAN»
***

Watan ullakan ýürekdir, onuň urgusy seniň
kiçijik ýüregiňi terpendirmese, damaryňda ga
nyň egsildigi biläý.
***
«Türkmenistan — Diýarym!» — ençe asyr
dyr nesilleriň hiňlenip öten pynhan aýdymydyr
bi. Jahana türkmen isimli inen bolsaň, seniňem
muňa, iň bolmanda mahal-mahal, hiňlenesiň
gelmelidir. Ýogsam ahyrda özüň bilen äkitjek
abyrsyz ahmyryň günäsi öz boýnuňa düşer.
***
Türkmeniň kalbyndan önen bir tükeniksiz
owaz ýaňlanýandyr. Mukammy ol ýa nag
mamy, şygyrmy ýa kyssamy, manymy ýa yl
hammy, dogamy ýa tobamy... bilen bolmaz.
Ol türkmeniň ene dilidir. Gol uzat, olam sa
ňa gujagyny açar. Üýtgeşik bir ruhuň älemine
ulaşarsyň. Belki, sen beýle älemsizem oňup
bilýänsiň. Oňma ne oňma. Ene süýdüni em
medik göýdük çaga mysalydygyňy biljek gü
nüň geler. Gorsanarsyň — giç bolar.
***
...Millet bolmak ýöne bir buýsanç däldir, bi
liň şony, bek belläň! Türkmen petekesine urup
ýörmez. Giňdir, adyldyr, iş bitirseň, depesine
täç eder. Senem oňa egin berip, gerek pur
sady goldamagy başarmalysyň. Muňa gaýrat
gerekdir. Ruhuň gaýraty gerekdir. Beýle gaý
ratyň diregem imandyr, hawa, imandyr, mun
suz bolmaz, içinde örki bolmadygyň daşynda
jylawy bolmaz. Iman seni Hudaýa elter, ýöne
adamlara eltjek, ildeşleriň bilen ysnyşdyrjak
ahlagyň ýene bir parzy bardyr. «Nämedir ol?»
diýip sorasaň, jogabym: «Ynsapdyr ol...».
***
Poeziýa nämeden başlanýar? Dünýä tä
sin galmakdan. Saz nämeden başlanýar?
Dünýäniň asudalygyny diňlemekden. Bu iki
si — poeziýa bilen saz ekiz ýaradylan ýaly.
Çünki şahyranalyk sazyň tebigatynda bar, sa
zam — poeziýanyň tebigatynda. Her niçigem
bolsa, ýörgünli söz «ýöräp» gelýär: «Poeziýa
nyň tükenen ýerinden saz başlanýar» diýilýär.
Emma poeziýanyň tükenýän ýeri barmyka?
Poeziýa-da adam kalbynyň «tilsimlerini» aň
latmakda edil saz ýaly tükeniksiz senet däl
mi näme? Onuň tükenýän ýeri, çägi bolmagy
mümkin, ýöne bu çäk onuň özüniňki däl-de,
ony döredijiniň zehin çägi bolsun gerek.
***
Söz adamlaryň agzyny birikdiribem bilýär,
alardybam bilýär. Bakyşyňy, yşarat edişiňi

hem sesiňi seresap ulanyşyň ýaly, sözi-de
seresap, başaryp ulanmaly. Göwnüňe deg
ýän, böwrüňe sanjy bolýan sözüň täsiriniň
öçmeýşi ýaly, seni makullaýan, hoşamaý
lyk, mylakatlylyk bildirýän sözüň güýji, gör,
nähili uly! «Siz hökman keseliňizden gutu
larsyňyz!» diýip, lukman özünden umydyny
üzen syrkawy ynandyrýar. Ol, dogrudanam,
özüne jan suwy inen ýaly, ýaşamalysyndan
artyk ýaşaýar. Ine, sözi ýerinde ulanyp bil
megiň gudraty.
***
Göwün taryňdan çykan owazy hiç bir sim
foniýadan eşidip bilmersiň.
***
Geçmişe buýsanmak paýyňdyr, geljegiň
gamyny iýmek welin, borjuňdyr. Kim paýyny
söýlär — hasapdandyr, kim borjuny söýlär —
azapdandyr.
***
Bakylyk ýyllardan, asyrlardan, müňýyllyk
lardan durýan bolsa, biziň heňňamymyz hem
bakyýetiň ujundan bir parçadyr. Eýsem-de
bolsa, men özümiň şeýle kelteje ynsan öm
rüm bakyýete dahyllydyryn diýip ýaşaýan
göwnübelentler, kaýda siz?
***
Men derdimi özümde saklasam, sen derdi
ňi özüňde saklasaň, olam derdini özünde sak
lasa, nädip dertleri dep edip bolarka?
***
Ölüm her kesiň başynda bardyr. Sen ony
ömrüň ahyrynyň puçdugyny döwnemek üçin
ýatlama-da, gysga menzili ynsan şekilli ýaşa
malydygyňy tekrarlamak üçin ýatla.
***
Bilmeýän bolsaň, öwretjek bolma. Bilýän
den bolup dymjagam bolma. Iň uly bilim —
bilmeýäniňi boýun almakdyr.
***
Ylmy bilim diňe paýhasyňy iýmitlär, kalbyň
iýmitini özüň tapmalysyň.
***
«Men — ejiz» diýme. Adam diýen belent
adyň bardyr.
***
Ýüregiň paýhasyňdan akylly bolsa, diňe
şonda ýüregiňe geňeş.
***
«Dünýäň derdini kim egser?». «Men!» di
ýen seda çykdy. Ol Sogabyň sesidi.

Bu ýerde ussatlyk bilen dokaýan halylarynda
«Gün dogdurýan» ezber elli halyçylaryň uly nesli ke
mala geldi. Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen ýurdu
myza aralaşan daşary ýurtly täjirler Halaja gelip, bu
ýerde nilgärleriň öndüren boýaglaryny we halyçyla
ryň dokan dürli ölçegdäki halylaryny uly höwes bilen
satyn alypdyrlar. «Ýagşyny görmek — sogap» diýlişi
ýaly, ýörite gelip, halynyň dokalyşyny öz gözleri bi
len synlan jahankeşdeler öňki döwürde-de, häzirki
döwürde hem bu ýerde döredilýän gözellige haýran
galýandyklary barada ýazgylarygaldyrypdyrlar.
Iki müňe golaý halyçynyň zähmet çekýän bu
kärhanasynda dokalýan halylaryň biri beýlekisin
den üýtgeşik, gözel we nepis. Mydama täzelige
ymtylýan halaçly halyçylar bu sungatyň jümmüşine
yhlas bilen aralaşýarlar. Netijede, bu ýerde her ýyl
da täsin halylaryň birnäçesi dokalýar. Olaryň ara
synda göwrümi bir we iki inedördül metr bolan kiçi
halylardan başlap, umumy meýdany ýüz inedördül
metrden geçýän äpet halylar hem bar. «Guşly göl»
diýlip atlandyrylan, umumy meýdany 103,8 inedör
dül metre deň bolan we «Ýedigenler» diýlip atlan
dyrylan, umumy meýdany 104 inedördül metre deň
bolan äpet halylar Türkmenistanyň Prezidentiniň
«Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginde ýeňiji
bolup, olary dokamaga gatnaşan halyçylaryň ählisi
döwlet baýraklary bilen sylaglanyldy. 2018-nji ýylda
bu kärhanada ýene-de bir äpet haly dokaldy. Umu
my meýdany 215 inedördül metre barabar bolan bu
halyny dokamaga halyçylaryň 70-den gowragy gat
naşdy. Halynyň berk we çeýe bolmagy üçin onuň
her bir inedördül metrine 326 müň, netijede, jemi
70 milliondan gowrak çitim çitildi.

Bu öňdebaryjy kärhana şanly Garaşsyzlygymy
zyň 30 ýyllyk baýramyna hem mynasyp sowgatly
barýar. Bu ýerde bäş aýyň meýilnamasy üstünlikli
ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen de
ňeşdirilende, 250 inedördül metr haly köp dokaldy.

sargydy esasynda dokalýan bu halylar welaýat
merkezlerinde gurulýan «Türkmeniň ak öýi» bina
larynyň ýörite niýetlenen ýerlerini bezär we özüniň
ölçegleri bilen ildeşlerimiziň kalbynda asman bilen
Ýeriň arasyndaky sazlaşyk baradaky oýlanmalary

Elbetde, şeýle öňegidişlikleriň gazanylmagynda bu
ýerde köp ýyllardan bäri işläp gelýän halypa ha
lyçylaryň mynasyp paýy bar. Olaryň sany bu kär
hanada barmak büküp sanardan köp. Döwletimiz
olaryň zähmetine mynasyp baha-da berýär. Halaç
ly halyçylaryň 50-ä golaýy ýurdumyzyň orden-me
dallary bilen sylaglansa, 28-si «Türkmenistanyň at
gazanan halyçysy» diýen hormatly ady göterýär.
Şu günler halyçylyk kärhanasynda möhüm sar
gytlaryň üstünde işlenilýär. Ýagny Türkmenabat,
Daşoguz we Balkanabat şäherlerinde gurulýan
«Türkmeniň ak öýi» binalary üçin dürli ölçegdäki
halylaryň uly toplumy dokalýar. Umumy meýdany
973 inedördül metre barabar bolan, dürli ölçegdäki
lebap gölleri bilen bezelen bu halylar täze «Türk
meniň ak öýi» binalarynyň içini bezär. Olaryň ara
synda trapesiýa görnüşli halylaryň bolmagy örän
täsin we özüneçekiji. Umumy meýdany 17,77 ine
dördül metre barabar bolan bu halylaryň ikisiniň
işi tamamlaýjy tapgyrda. Ondan daşary her biriniň
umumy meýdany 37,33 inedördül metre barabar
bolan trapesiýa görnüşli öwrümli halylaryň ýenede 2-si dokaldy. «Röwşen» hususy kärhanasynyň

oýarar. Kärhanada her biriniň meýdany 82,5 ine
dördül metre deň bolan halylaryň ikisinde we her
biriniň meýdany 56,16 inedördül metre deň bolan
halylaryň hem ikisinde soň çitimler çitilýär. Türk
men medeniýetiniň we sungatynyň ojagyna öwrül
jek bu ak öýlere niýetlenip dokalýan halylar täsin
gölli nagyşlary bilen göreni haýrana goýar.
Ýeri gelende aýtsak, 2017-nji ýylyň dekabrynda
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň buýurmasy esa
synda gurlan Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň
täze edara binasy we önümhana binasy hemme
leri begendirdi. Milli öwüşginler bilen bezelip, için
de ähli amatlyklar döredilen täze bina 0,56 gektar
meýdanda ýerleşýär. Onuň içinde jemi 200 hala
niýetlenen dürli ululykdaky haly dokalýan enjamla
ryň 12-si ýerleşdirilipdir. Bu önümhanada zähmet
çekýän halyçylar Gahryman Arkadagymyzyň özleri
barada edýän aladalaryna mynasyp işleri bilen jo
gap berýärler. Goý, nepis türkmen halysynyň mer
tebesi mydama belentde bolsun!

GÖRELDE ÖÝDEN BAŞLANÝAR
Ýurdumyzda milli medeni mirasymyzy, urp-adatlar ymyzy gorap sak
lamak we ýaş nesillere öwretmek hem-de olar y wat ansöýüjilik ruhunda
terb iý el em ekd e giň ger iml i işl er aln yp bar ylý ar. Bu bar ad a horm at
ly Pre zidentimiz: «Halkymyzyň geçmişini bilýän, döwletimiziň bu günki
ýeten belentliklerine guwanýan, buýsanýan, jemgyýete, maşgala, dogangar yndaşa, dost-ýara wepaly, ylymly-bilimli, berkarar Wat anymyzy beý
geltmäge ukyply hakyky wat ansöýüji nesilleri ýetişdirmek biziň baş mak
sadymyzdyr» diýip belleýär. Şundan hem görnüşi ýaly, häzirki döwürde
ýaşlar y milli ruhda terbiýelemek, olar yň bilim derejesini, dünýägaraýşyny
ýokarlandyrmak möhüm wezipeleriň biridir.

mekdepde mugallymyna meňzemä
ge çalyşýar.
Hormatly Prezidentimiz «Mert ýi
gitler gaýrat üçin dogulýar» atly kita
bynda şeýle belleýär: «Meniň özüme
berlen terbiýe, edep-ekram üçin eneatama minnetdardygymy şu ýerde
ýene-de aýdasym gelýär. Ene-ata
nyň sözi, ulularyň aýdany ýaşlar üçin
mekdepdir. Ulynyň her bir sözi, here
keti ýaşlara nusga bolmalydyr». Ter
Edep-ekram şahsyýetiň zynatydyr.
Terbiýe bermek, görelde görkez biýe bermek, görelde görkezmek diňe
Edeplilik arassa ahlakly, ýagşy terbi mekden gözbaş alýar. Akyldarlaryň ata-enä degişli bolmak bilen çäklen
ýeli, utanç-haýaly we gowy gylyk-hä biri: «Çagalary terbiýelejek bolmaň, män, uly ýaşly adamlaryň hemmesi
siýetli bolmak diýmekdir. Maşgalada,
adamlar bilen gatnaşyklarda, iýmekiçmek, geýinmek, dynç almak ýa
ly, ynsanyň tutuş durmuşynda ahlak
esaslaryna tabyn bolmak edeplilikdir.
Edep ynsanyň kalbynyň tämizligidir.
Edep adamyň tebigy-beden ösü
şini, onuň ruhy ösüşi bilen sazlaş
dyrýan, akylyň üstüni ýetirýän, nur
landyrýan, adamy kämillige ýetirýän
haýyrly we gymmatly baýlykdyr.
Türkmen halkynda «Edep ber
gidir, bermedige görgüdir» diýilýär.
Nesil terbiýesinde hiç bir ownuk
zat ýokdur. Terbiýe ata-enäniň jo
gapkärçiligini, gözegçiligini, ünslü
ligini talap edýär. Şu günki çagalar olar görenlerini eder, sizden görel ne mahsusdyr. Ata-ene aýdan sözüni
— geljegimiziň eýeleri. Geljekde öz de alar. Emma özüňizi terbiýeläp hereketinde berjaý etmelidir, söz bilen
çagalarymyzy nähili keşpde, merte bilersiňiz!» diýýär. Dogrudan-da, hereket sazlaşmalydyr hem-de edepbede görmek isleýän bolsak, olary çaga aýdylany däl-de, görenini ed ekramda, göreldede özlerinden berk
dogry terbiýelemegimiz gerek. Bu ýär. Çaga ene-atasyndan, maşga talaply bolmalydyrlar.
hakda danalaryň biri: «Iň bagty ge la agzalaryndan ilkinji sözleri, ilkinji
Türkmen halky müňýyllyklaryň do
len adamlar terbiýesi ýerine düşen hereketleri öwrenýär we öýde ola wamynda edep kadalaryny işläp dü
adamlardyr» diýip belleýär.
ra, çagalar bagynda terbiýeçisine, züp, olary atalar sözlerine we nakylla

ROWAÇ GELJEGIŇ ALADASY

Ýurdumyzyň nurana geljegini şu
günki bagtyýar nesillerde görýän milli
Liderimiz ýakynda Enäniň we çaganyň
saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi
ne baranda, ol ýerde bejergi alýan çaga
laryň birnäçesi bilen duşuşyp, gürrüňdeş
boldy. Olaryň arzuw-isleglerini diňledi.
Ol ýerde geçirilen maslahatda hormatly
Prezidentimiz: «Çagalarymyzyň bagty
ýarlygy Watanymyzyň kuwwatydyr. Şo
ňa görä-de, «Döwlet adam üçindir!» di
ýen ýörelgämizden ugur alyp, geljegimiz
bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we
ruhy taýdan kadaly ösüşini üpjün etmek
ugrunda ähli tagallalary edýäris, ýaşlary
ösen, kämil şahsyýetler edip ýetişdirmek,
olaryň yhlasly okamaklary, döredijilik işle

ri bilen meşgullanmaklary üçin zerur bo
lan ähli şertleri döredýäris» diýip belledi.
Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkezinde
welaýat çagalar merkezini gurmak ba
rada çözgüdiň kabul edilendigini aýdyp,
bu toplumda göz öňünde tutulan şertleriň
häzirki döwrüň ösen talaplaryna, berka
rar döwletimiziň belent ruhuna laýyk gel
melidigini nygtady.
Şu ýerde gojaman Köpetdagyň ete
ginde, Gökdepe etrabynyň çäginde
gurulýan, sebitde deňi-taýy bolmadyk
şäher barada kelam agyz durup geçe
sim gelýär. 70 müňden gowrak hojaly
ga niýetlenen täze şäher sebitiň ilatynyň
ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary de
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Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalar y bilen Garaşsyz, baky Bitarap ýur
dumyzda her bir maşgalanyň we raýat yň abadan hem bagt yýar durmuşda ýa
şamagy, zähmet çekmegi, okamagy, dynç almagy üçin ähli amatly şertler döre
dilýär. Esasan-da, Watanymyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesliň bolelin, eşretli
durmuşda ýaşamagyny gazanmak, döwrebap şertlerde bilim almagyny, sagdyn
bedenli, belent ruhly bolup ýetişmegini üpjün etmek, olar y watansöýüjilik, yn
sanperwerlik ruhunda terbiýelemek ugrunda bimöçber işler alnyp bar ylýar.
Paýtagt ymyzda we ýurdumyzyň welaýatlar ynda gurlup, ulanylmaga berilýän,
ösen tehnologiýalar ornaşdyr ylan häzirki zaman bilim ojaklar y, sport desgala
ry körpe nesliň sazlaşykly ösmegine, çuňňur bilim we terbiýe almagyna, çeper
döredijilik, sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanmagyna gönükdirilendir.

4

rejesini üpjün eder. Onda kottejler we
köp gatly ýaşaýyş jaýlary bilen birlikde,
medeni-durmuş maksatly binalaryň ýüz
lerçesini gurmak göz öňünde tutulýar.
Olaryň hatarynda çagalar baglarynyň,
orta we orta hünär okuw hem-de sun
gat mekdepleriniň, Enäniň we çaganyň
saglygyny goraýyş merkeziniň, hassa
hanalaryň, häzirki zaman sport toplum
larynyň, Halkara atçylyk ýokary okuw
mekdebiniň, Ylmy-önümçilik merkezi
niň, medeniýet öýüniň, kitaphananyň,
teatryň, sirkiň binalary bar. Munuň özi
ýaşlaryň ylym-biliminiň ösdürilmegine,
çeper döredijilik, aýdym-saz we teatr
sungaty, sport, bedenterbiýe, şol sanda
atçylyk sporty bilen meşgullanmagyna,
ýaş zehinleriň, atşynaslaryň, alymlaryň
ýüze çykmagyna giň şertleri döreder.
Ýurdumyzda amal edilýän ähli işle
riň sakasynda halkymyzyň bagtyýar
durmuşy, olaryň zähmet çekmegi, oka
magy we dynç almagy baradaky alada
dur. Çünki Garaşsyz, baky Bitarap ýur
dumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen
baş ýörelgeden ugur alynýar.

Gurbanberdi BAÝRAMOW,
Gökdepe etrabyndaky 2-nji orta
mekdebiň mugallymy.

ra siňdirip, şu günki nesillerimize miras
galdyrmagy başarypdyr. Halk döredi
jilik eserlerinde, nusgawy şahyrlaryň
pähim-paýhasa ýugrulan şygyrlaryn
da hem edep-terbiýä uly orun berlip
dir. Halkymyzyň döreden gymmatlyk
laryny, edep-kadalaryny, gadymdan
gelýän milli mirasyny ýaş nesillere
öwretmek bilim işgärleriniň esasy we
zipesidir. Bilim edaralarynda alnyp
barylýan okuw-terbiýeçilik işlerinde
Gahryman Ark adagymyz yň pähimpaýhasyndan dörän hem-de halkymy
za peşgeş beren kitaplary gymmatly
çeşme bolup durýar. «Türkmeniň döw
letlilik ýörelgesi» atly ajaýyp eserdäki
perzent terbiýesi bilen baglanyşykly
jümleler aýratyn täsir galdyrýar. Bu
kitapda berilýän öwüt-ündewler nesil
terbiýesinde möhüm ähmiýete eýedir.
Häzirki döwürde hormatly Preziden
timiziň atalyk aladalary bilen türkmen
maşgalasynda çaga terbiýesine, nesil
dowamatynyň bilimli, edepli, salyhatly,
adamkärçilikli ynsanlar bolup ýetişme
gine uly üns berilýär. Ata-babalarymy
zyň bize galdyryp giden mirasynyň
düýp özenini arassalyk, halallyk düz
ýär. Ony ýörelge edinmek her birimiziň
Watan öňündäki borjumyzdyr.

Gözel ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň Merkezi
bankynyň Türkmenistanyň
Gahrymany A.Nyýazow adyndaky
Ýöriteleşdirilen bank
mekdebiniň kitaphanaçysy.

SAGL YG YM — BAÝL YG YM

Yssy howada özüňizi goraň!
Günden goraýjy äýnekleri dakyn çenli çagalar bilen daşary çykylanda se
resap bolmaly.
mak peýdaly.
Yssy howada gyzyp gelip sowuk
Tomsuň yssysynda açyk meýdan
su
w
a
düşmek, sowadyjynyň öňünde
lara gezelenje çykmak maslahat beril
dur
m
ak,
aşa sowuk içgileri içmek düý
meýär.
bünden gadagan.
Howa aşa gyzanda süňňüňden
Şeýle-de daşary çykylanda, dürli
der köp mukdarda suwuklygyň üsti bi
Yssy howada ýeňil, rahat, aras len bölünip çykmagy diňe bir bedeniň ýokanç kesellerden goranmak üçin agyzsa nah matadan tikilen açyk reňkli egin- deň agr amlylyg yn y bozm an, eýs em, burun örtüklerini dakynyň! Jemgyýetçilik
ganyň goýulaşmagyna getirýär. Şonuň ýerlerinde 2 metr howpsuz aralygy sak
eşikleri geýmeli.
laň! Şahsy arassaçylyk düzgünlerini ber
Günden goranmak üçin kelläňize üçinem yssy howada günüň dowamyn jaý etmek bolsa saglygymyzyň kepilidir.
da
2,5-3
lit
r
e
go
l
aý
suw
iç
m
e
l
i.
ýeňiljek başgap geýiň, ýaglyk daňynyň
Türkmenistanyň Saglygy
Gazlandyrylan içgilerden, agyr,
ýa-da saýawan göteriň!
go
r
a
ýyş we derman senagaty
Zerurlyk bolmasa, Gün şöhlesiniň ýagly naharlary iýmekden saklanyň!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy
saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolma
gy talap edýär. Şonuň üçin hem luk
manlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky
kadalary hökman berjaý etmegi mas
lahat berýärler:

Tomsuň jöwzaly yssy günlerinde,
ýitileşýän wagtlarynda, ýagny 11:00-dan
17:00-a çenli aralykda daşaryk çykmaly däl. esasan-da, gartaşan adamlar we 2 ýaşa

ministrliginiň Saglygy goraýşyň
habarlar merkezi.

KESELLERDEN GORANMAGY DAŞARY ÇYKYLANDA AGYZ-BURUN ÖRTÜKLERINI
DAKYNMAK, ARASSAÇYLYK DÜZGÜNLERINI BERJAÝ ETMEK, 2 METR HOWPSUZ
ARALYGY SAKLAMAK BILEN UTGAŞDYRYŇ! EGER-DE NÄHOŞLUGYŇ ILKINJI
ALAMATLARYNY DUÝSAŇYZ, HÖKMAN MAŞGALA LUKMANYNA ÝÜZ TUTUŇ!

REDAKSIÝANYÒ SALGYSY: Aºgabat ºäheri, Garaºsyzlyk ºaýoly-100, Türkmenbaºynyò erkin döredijilik mekany.
TELEFON BELGILERI: kabulhana — 38-60-88; baº redaktoryò orunbasary — 39-95-06; jogapkär kätip — 39-95-67; kätiplik — 39-95-68;
BÖLÜMLER: döwlet we jemgyýetçilik durmuºy, halkara gatnaºyklar — 39-95-74; oba özgertmeleri we agrar senagat, ykdysadyýet — 39-95-94;
edebiýat, sungat we medeniýet — 39-95-73; ylym-bilim, watançylyk terbiýesi — 39-95-95; saglyk, sport, syýahatçylyk we tebigat — 39-95-76;
hat-habarlar — 39-95-75; mazamlar, buýurmalar we bildiriºler — 39-95-69. Faks belgisi: 75-18-35.
WÅLAÝATLARDAKY HABARÇYLARYMYZ: Änewde — 37-0-03; Maryda — 6-62-48; Türkmenabatda — 3-26-83
; Daºoguzda — 7-00-57; Balkanabatda — 6-09-01.
ELEKTRON SALGYSY: turkmenistan-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
Redaksiýa gelen golýazmalar we fotosuratlar yzyna gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär. «Türkmenistan» gazetinden makalalar, eserler, fotosuratlar
göçürilip çap edilende, gazete salgylanmak hökmandyr.
Indåksi — 69460. Gazåtiò asyl nusgasy Hojalyk hasaplaºygyndaky redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde taýýarlanyldy.
Gazåt Türkmenistanyò Måtbugat merkezinde ofsåt usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçbåri 2 ç.k. A-106786 Nusgasy 52603 sany.
Gazetiò çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi jogap berýär. Telefon belgisi: 39-95-36.

Bahasy 30 teòòe.

