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AWAZA — HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ MERKEZI
17-nji iýulda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministr
ler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini ge
çirdi. Onda öňde duran wezipeler hem-de
şu ýylyň ikinji ýarymy üçin daşary syýasy
işler, şeýle hem ýurdumyzyň Garaşsyzlygy
nyň 30 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen
çärelere görülýän taýýarlyk bilen bagly
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyzyň mejlisiň başynda bel
leýşi ýaly, öňde durýan şanly sene mynasybetli
medeni-durmuş, önümçilik maksatly binalaryň
we desgalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek
meselelerini ara alyp maslahatlaşmak zerurdyr.
Baýramçylygyň öň ýanynda meýilleşdirilen Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň

mejlisi esasy wakalaryň biri bolar. Şeýle hem
ýylyň ahyryna çenli öňümizde alyp barýan hoş
niýetli daşary syýasatymyz esasynda baky Bita
raplygymyza esaslanýan ençeme halkara çäreler
geçiriler. Şeýlelikde, awgust aýynda Merkezi
Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygy, soňra bolsa Türkmenistanyň, Azerbaý
janyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň
sammiti geçiriler. Bulardan başga-da, ýurdumyzda
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji fo
rumyny, Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň
6-njy duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabineti
niň giňişleýin mejlisinde, ilki bilen, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler
ministri R.Meredowyň ýakynda Türkmenistanyň
wekiliýetiniň Daşkent şäherinde saparda bolan

dygy baradaky hasabatyny diňledi. Hasabatda
şu ýylyň awgustynda Türkmenistanda geçiril
megi göz öňünde tutulýan Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna
hem-de halkara forumlaryň çäklerinde guraljak
ikitaraplaýyn duşuşyklara, sergilere, maslahatlara
görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin mag
lumatlar berildi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary S.Berdimuhamedow gözegçilik edýän ul
gamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp
barylýan işler hakynda hasabat berdi. Wise-prem
ýer Hazaryň kenarynda geçirilmegi meýilleşdirilen
ykdysady forumyň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmek maksady bilen, degişli edaralar bilen
bilelikde zerur bolan taýýarlyk işleriniň alnyp
barylýandygyny belledi.

XXXII TOMUSKY OLIMPIÝA OÝUNLARYNDA
WEKILÇILIK ETJEK TÜRKMENISTANYŇ
SPORT WEKILIÝETINE
Türkmenistanyň sport 
wekiliýetiniň agzalary!
Mähriban türgenler!
Size Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilýän
XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Garaşsyz,
hemişelik Bitarap Türkmenistana mynasyp wekil
çilik etmegi hem-de eziz Watanymyzyň halkara
sport abraýyny täze belent derejelere götermegi
tüýs ýürekden arzuw edýärin. Ýoluňyz ak bolsun,
mähriban türgenler!
Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş we olim
piýa hereketini hem-de ýokary üstünlikler gazanyl
ýan sporty ösdürmek halkymyzyň saglygyny ber
kitmäge, beden taýdan taplanan, ruhy taýdan baý
ýaş nesli kemala getirmäge gönükdirilen döwlet
syýasatymyzyň möhüm, ileri tutulýan ugurlarynyň
biridir. Şu belent maksatlardan ugur alyp, «Döw
let adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda,
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, ylym, bilim,
saglygy goraýyş, sport, medeniýet, syýahatçylyk
ulgamlarynda giň möçberli özgertmeleri amala
aşyrýarys. Şäherlerimizde we obalarymyzda hä
zirki zaman sport-sagaldyş toplumlary, döwrebap
stadionlar guruldy hem-de ýörite okuw-sport mek
depleri döredildi. 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda
we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň
we beýleki abraýly halkara sport ýaryşlary geçiri
len ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde
innowasion tehnologiýalary, ylmy-tehniki ösüşiň
öňdebaryjy gazananlaryny, iň gowy dünýä tejribe
lerini giňden ulanmak arkaly iri taslama üstünlikli
amala aşyryldy — Merkezi Aziýa sebitinde deňitaýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesi guruldy.

Bu işleriň ählisi ýurdumyzyň sport ulgamy
ny düýpli kämilleşdirmäge, bedenterbiýäni giň
gerimde ösdürmäge uly mümkinçilik berýär.
Hemmetaraplaýyn ösen nesli terbiýeläp ýetiş
dirmäge, ýokary hünärli türgenleri we halkara
derejedäki ýygyndy toparlary taýýarlamaga uly
ýardam edýär.
Berkarar döwletim iziň bagtyýarlyk döwrün
de, aýratyn hem, «Türkm en istan — parah atçy
lyg yň we ynan yşm ag yň Watan y» diýlip yglan
edilen ýyld a ýurd um yzyň sport ulg am yn yň ta
ryh yn a täze sah yp alar ýazylýar. Bu ajaýyp za
man ad a ykb allaryn y sporta baglan ýaşlarym yz
seb it we halkara derejed äki ýaryşlard a eziz
Watan ym yzyň sport abraýyn y myn asyp go
rap, watansöýüjilig iň, gaýd uwsyzlyg yň, haky
ky ussatlyg yň ajaýyp nusg asyn y görkezýärler.
XXXII tom usky Olimp iýa oýunlarynd a sportuň
dzýud o, ýeň il atletika, agyr atletika, suwd a
ýüzm ek görn üşleri boýunça myn asyp wekilçi
lik etjek türg enlerim iziň saýlan ylyp alynm ag y
hem Türkm en istand a köpçülikleýin bed enter
biýe-sag ald yş we olimp iýa hereketin i hem-de
ýokary üstünlikler gazan ylýan sporty ösd ür
mäg e döwlet derejesind e uly üns berilýänd ig i
ne aýd yň şaýatlyk edýär.
Biz geljekde hem sporty ösdürmek, ýaşlary
myzyň ruhy we beden mümkinçiliklerini sazlaşyk
ly utgaşdyrmak, halkara ýaryşlard
 a örän şowly
çykyş etmek hem-de zerur sport tejribesini top
lamak meselelerine döwlet derejesinde möhüm
ähmiýet bereris.
Sport gujur-gaýratyň, gözelligiň we sagdynly

gyň gözbaşydyr. Sport ussatlarymyzyň we tür
genlerimiziň halkara hem-de dünýä derejesinde
geçirilýän sport ýaryşlarynda gazanýan ajaýyp
üstünlikleri jemgyýetimizde eziz Watanymyza
bolan söýgini terbiýeleýär, halkymyzyň agzybirli
gini, jebisligini has-da pugtalandyrýar. Şoňa gö
rä-de, mähriban türgenlerimiziň XXXII tomusky
Olimpiýa oýunlarynda ajaýyp ýeňişleri gazanyp,
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şan
ly baýramyna toý sowgatlary bilen geljekdikle
rine, sportda «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dost
luk.» atly şygary öňe sürýän eziz Watanymyzyň
— Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň
sagdynlygyň we ruhubelentligiň ülkesi hökmün
de halkara derejedäki abraýyny has-da belende
göterjekdiklerine, şeýle-de türkmen sportuny Ýer
ýüzünde şöhratlandyrjakdyklaryna uly ynam bil
dirýärin.
Türkmenistanyň sport 
wekiliýetiniň agzalary!
Mähriban türgenler!
Size XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyza
mynasyp wekilçilik etmegi hem-de uly üstünlik
gazanmagy ýene-de bir gezek tüýs ýürekden ar
zuw edýärin.
Goý, halkara sport giňişliginde Garaşsyz,
Bitarap Watanymyzyň Döwlet baýdagy belentde
parlasyn!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedo
wanyň hasabatynda 6-njy awgustda Türkmenista
nyň Prezidentiniň başlangyjy bilen «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwlet
leriniň zenanlarynyň dialogyny ýokary derejede
geçirmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýan
dygy habar berildi. Mejlisiň Başlygy forumyň
maksatnamasy we onuň çäklerinde myhmanlar
üçin türkmen amaly-haşam sungatynyň hem-de
sebitiň halklarynyň milli tagamlarynyň sergisiniň,
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy boýunça ge
zelenjiň guraljakdygy barada aýtdy.
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we
kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory
M.Çakyýew 6-njy awgustda «Awaza» milli sy
ýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny ýokary
derejede geçirmek maksady bilen, görülýän taý
ýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen
baglylykda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna
degişli 9620 inedördül metr meýdanda Merkezi
Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň sergisi üçin
gurnama işleri alnyp barylýar. Onda milli pawil
ýonlary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň hem-de Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň pawilýonla
ryny ýerleşdirmek meýilleşdirilýär.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjowyň hasabatynda halkara forumlaryň
çäklerinde guraljak sergileriň ýokary guramaçylyk
derejesiniň üpjün edilmegi ugrunda alnyp baryl
ýan toplumlaýyn taýýarlyk işleri barada aýdyldy.
Guraljak çärelerde, sergilerde Türkmenistanyň
ýeten derejesiniň, halkymyzyň baý medeni-ruhy
mirasynyň, asyrlaryň dowamynda döredilen milli
gymmatlyklaryň öz beýanyny tapmagy ugrun
da degişli düzümler bilen bilelikde, ýörite işler
geçirilýär we çäreleriň medeni maksatnamasy
taýýarlanylýar.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
M.Mämmedowa 6-njy awgustda «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdi
rilen halkara çäreleriň maksatnamasy barada
hasabat berdi.
Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahally
ýew «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda me
ýilleşdirilen halkara çärelere görülýän taýýarlyk
işleri barada hasabat berdi. Forumlaryň we onuň
çäklerinde guraljak medeni-durmuş ähmiýetli çä
releriň geçiriljek ýerlerinde degişli abadançylyk
işleri alnyp barylýar.
Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, giňişleýin
mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki döwürde
Garaşsyz, Bitarap Watanymyzda şanly senele
re hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülýändigini,
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy my
nasybetli birnäçe desgalaryň gurlup, ulanylmaga

berlendigini, şeýle hem şu ýylyň dowamynda
ýene-de köp sanly binalaryň gurluşygynyň tamam
lanjakdygyny aýdyp, täze desgalaryň halkymyz,
ýurdumyz üçin ajaýyp baýramçylyk sowgatlaryna
öwrülýändigini belledi.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň 6-njy
awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn
da jemi 6 sany möhüm halkara çäre geçiriler. Olar
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň kon
sultatiw duşuşygyndan, sebitiň ýurtlarynyň zenan
larynyň dialogyndan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
halkara sergisinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
ykdysady forumyndan, Merkezi Aziýa ýurtlary
nyň halklarynyň milli tagamlarynyň sergisinden,
sebitiň ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabara
ly baýramçylyk konsertinden ybaratdyr. Şunuň
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz halkara
çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen,
Guramaçylyk toparyny döretmek barada karara
gelendigini mälim edip, degişli Karara gol çekdi.
Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtly myhman
laryň türkmen halkynyň gadymdan gelýän myh
mansöýerlik däplerine we häzirki zaman talapla
ryna laýyklykda mynasyp garşylanylmagyny üpjün
etmegiň zerurdygyny nygtap, degişli düzümleriň
sazlaşykly işiniň ýola goýulmalydygyny belledi.
Milli Liderimiz Balkan welaýatyna gözegçilik
edýän wise-premýer S.Berdimuhamedowa öňde
boljak çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça
teklipleri hem-de Daşary işler ministrligi bilen
bilelikde ykdysady forumyň meýilnamasyny işläp
taýýarlamagy tabşyrdy.
Forumlara gatnaşyjylary ýokary tizlikli inter
net we halkara aragatnaşyk ulgamy bilen üpjün
etmek meselelerine aýratyn üns çekilip, zerur
çäreleri görmek tabşyryldy.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşynyň Hal
kara deňiz portunda geçiriljek Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň önümleriniň sergisini ýokary derejede
guramak babatda hem anyk görkezmeleri berdi.
Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň dü
zümleriniň howa menzilinde we serhet geçiriş
nokatlarynda wekiliýet agzalarynyň polimeraz
zynjyrly reaksiýa barlagyny guramak, kesgitlenen
ýerlerde hereket edýän lukmançylyk nokatlary
nyň gije-gündiziň dowamynda nobatçylygyny ýola
goýmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz
nygtady. Şeýle hem halkara forumlaryň geçirilýän
döwründe düzgün-tertibi ýola goýmak, ýangyn
howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine üns çe
kilip, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň
giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk
jan saglyk we alyp barýan işlerinde üstünlikleri
arzuw etdi.

«Watan».

Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Gurban baýramyny bellemek hakynda
Türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, atababalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyzy yzygiderli ösdürmek, sahawatlylyk, hoşniýetlilik, yn
sanperwerlik ýaly asylly ýörelgelerimizden ugur alyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana,
ruhubelent halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenista
nyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:
1. Türkmen halkynyň milli baýramy bolan Gurban baýramyny 2021-nji ýylyň 20-21-22-nji iýulynda bellemeli.
2. Şu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we
guramalar üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 16-njy iýuly.

AÝDYŇ WEZIPELER
Milli Liderimiziň parasatly baştutan
lygynda Garaşsyz, baky Bitarap Watany
myzy ähli babatda ösdürmek, halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýo
karlandyrmak boýunça oňyn özgertmeler
amala aşyrylýar.
Hormatly Prezidentimiziň 16-njy iýulda san
ly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň
nobatdaky mejlisinde hem döwlet durmuşynyň
ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatla
şyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslama
laryna garaldy.
Mejlis iň baş ynda Milli Geň eş iň Mejlis in iň
Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Milli Geňe
şiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary

K.Babaýewiň ýurdumyz yň kanunçylyk-hukuk
binýadyn y döwrebaplaşdyrm ak, durm uş ulga
myn y naz arl aý an döwl et maks atn am al ar yn a
goldaw bermek boýunç a alnyp barylý an iş
ler baradaky has abatlary diňlenildi. Hormatly
Prezidentimiz has abatlary diňläp, ýurdum yz yň
jemgyýetçilik-syýasy gurluşyny demokratiýalaş
dyrmaga, durmuş-ykdysady özgertmeleri amala
aşyrmag a gön ükdirilen wez ipeleri çözm ekde
birn äçe anyk tabş yryklary berip, bu işleriň
min istrlikler, pudaklaý yn dolandyryş düz üm
ler, ýerli öz-özüň i dolandyryş edaralary, jem
gyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýerine
ýetirilmelidig in i belläp geçdi.

(Dowamy 2-nji sahypada).
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DÖWLET ADAM ÜÇINDIR!

WATAN

2021-nji ÝYL — «TÜRKMENISTAN — PARAHATÇYLYGYŇ
AÝDYŇ WEZIPELER
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary S.Berdimuhamedow
Türkmenistanyň daşary ykdysady işini
ös
dür
me
giň 2020 — 2025-nji ýyl
lar
üçin Maks atn am as yn a laý ykl ykd a,
ýurd um yz yň deg işl i döwl et edar a
lar y tar ap ynd an ykd ys ad yý et im iz e
ýeňillikli karzlary çekmek boýunça
halkara maliýe guramalary bilen neti
jeli hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda
görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde Bütindünýä ban
kyndan «COVID-19-a garşy hereket
etmek» taslamasy boýunça tizleşdi
rilen tertipde 20 million amerikan
dollary möçberinde karz serişdeleri
ni çekmek bilen bagly işleriň alnyp
barylýandygy bellenildi. Şunuň bilen
baglylykda, hormatly Prezidentimiziň
garamagyna Türkmenistanyň Maliýe
we ykd ys ad yý et min istrl ig in e Bü
tindünýä banky Toparynyň Halkara
täzeleniş we ösüş banky bilen karz
ylalaşygyny hem-de Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligine Birleşen Milletler Gu
ramasynyň Ösüş Maksatnamasy bilen
«Netijeleri bermek barada Ylalaşygy»
baglaşmaga ygtyýar bermek baradaky

teklipler hem-de «COVID-19-a garşy
hereket etmek» taslamasy boýunça
Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulga
myna karz almak hakynda» Kararyň
taslamasy hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz Bütindün
ýä ösüş bankynyň toparynyň türkmen
döwletiniň möhüm hyzmatdaşlarynyň
biridigini belläp, ikitaraplaýyn gatna
şykl aryň çäkl er ind e sagl yg y gor aýyş,
statistika, ulag ulgamlarynda, ýangyçenerget ik a topl um ynd a we beýl ek i
ugurlarda birnäçe taslamalaryň üstün
likli durmuşa geçirilendigini nygtady.
Döwl et Başt ut an ym yz deg işl i Kar ar a
gol çek ip, ony wise-premýer e sanl y
ulgam ark al y iberd i.
Sanly ulgam arkaly geçirilen mej
lisiň dowamynda milli ykdysadyýe
tim iz iň pud akl ar ynd a özgertmeleri
amala aşyrmak meseleleri ara al
nyp
maslahatlaşyldy. Şunuň bilen bagly
lykda, hormatly Prezidentimiz «Türk
menbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumynyň Kenar toplaý
jy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit
we nebit önümleri guýulýan gämi
duralgasynyň taslamasyny düzmek we
ony gurmak hakynda» Karara, «Gal
kynyş» gaz käninde gaz guýularynyň
gurluşygyny tamamlamak hakynda»

Kar ar a, «Türkm en ist and a 2022-nji
ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndür
mek hakynda» Karara, ýerli ýolagçy
gatnawlaryny amala aşyrmak üçin
nyrhlary kesgitlemek hakynda Karara,
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdep
lerinde täze kafedralary, fakultetleri,
hünärleri açmak üçin, Türkmenista
nyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy
hukuk namalaryna üýtgetmeler, goş
maçalar girizmek we olaryň käbirini
güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek
hakynda Karara gol çekip, resmina
malaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik
etmek boýunça degişli ýolbaşçylara
anyk görkezmeleri berdi.
M e jl is i ň a h yr y nd a h o rm a tl y
Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň
agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu
ýyl yň 20-nji iýul ynd an muk add es
Gurban baýramynyň başlanýandygy
ny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyz degişli Permana
gol çekdi. Resminama laýyklykda, bu
mukaddes baýram üç günläp, ýagny
20 — 22-nji iýul
da bel
le
ni
lip ge
çi
ler.
Milli Liderimiz bu mübärek baýramy
ýokary derejede bellemek üçin ähli
ýolbaşçylara, aýratyn-da, hukuk goraý
jy edaralaryň ýolbaşçylaryna hemme
gulluklarda goşmaça nobatçylygy ýola
goýmagy tabşyrdy.

«Watan».

Bilim — geljege şamçyrag

KÄMILLIGE TARAP
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda
bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda giň gerimli işler
durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda ge
çiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bilim ulga
myny kämilleşdirmek ugrunda kabul eden Kararlary hem
munuň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň
türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebi bolan Türkme
nistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň işini kämilleşdirmek barada Karara gol çek
mek bilen, institutyň düzüminde halkara jemagat hukugy
we halkara hususy hukugy ugurlary boýunça magistra
turany açmak barada kabul eden çözgütleri halkara gat
naşyklarynda ýüze çykýan meseleleri, täze gatnaşyklary
öz wagtynda ylmy taýdan öwrenmegiň ygtybarly esasy
bolup hyzmat eder.
Bilim babatda gatnaşyklaryň
hukuk esaslaryny düzgünleş
dirý än we bu ugurd a döwlet
syýasatynyň esasy ýörelgelerini,
şeýle hem bilim ulgamynyň mak
satlaryny, wezipelerini, ýerine
ýetirýän işlerini we onuň işini
doland yrm ag yň gur am aç ylyk
esaslar yn y kesg itleý än Türk
men ist an yň Bilim hak ynd ak y
Kanuny rejelenen görnüşinde
2021-nji ýylyň 5-nji iýun ynd a
kabul edildi.
Bu Kanuna laýyklykda, Türk
menistanda bilim maksatnamasy
umumybilim hem-de hünär bilim
maks atn am alar yn a bölüný är.
Ýurdumyzda bilimiň derejeleriniň
toparlara bölünişi ÝUNESKO-nyň
Bilim klassifikasiýasynyň halkara
ülňüsine esaslanýar hem-de   bilim maksatnamalarynyň
mazmunyna laýyklykda, olaryň çylşyrymlylygyna, ele alyn
ýan bilimlere, endiklere, öňki bilim maksatnamalary babat
da bellenilýän talaplara, bilim hyzmatlarynyň guralyşynyň
şertlerine we berlişiniň usullaryna görä amala aşyrylýar.
Hünär biliminiň maksatnamalary boýunça bilimiň de
rejeleri üç görnüşe bölünip, olaryň biri hem ýokary hünär
bilim derejesi bolup durýar. Ýokary hünär bilim derejesi
hem hünärmen, bakalawr, şeýle-de, magistr maksatna
malary esasynda durmuşa geçirilýär.
Iki derejeli ýokary bilim ulgamy barada aýdylanda, ba
kalawr ýa-da hünärmen maksatnamasy bu esasy okuwy
magistr maksatnamasy bolsa goşmaça, çuňňur ylmy göz
legleri öz içine alýar. Bilim bermegiň bu derejesiniň esasy
maksady Ýewropanyň bitewi ülňülerine rahat geçmekden
hem-de talyplar üçin ylmy we hünär mümkinçiliklerini gi
ňeltmekden ybarat bolup durýar.
Magistr hünär derejesi — taýýarlygyň ugurlary boýunça
iki basgançakly gurluş düzümi bolan ýokary hünär bilimi
niň ikinji basgançagy bolup durýar. Bakalawr bilim derejesi
üçin 4 ýyl, hünärmen üçin 5 ýyl okan uçurymlaryň alan
bilimleri degişli hünär ugry bilen baglanyşykly wezipeleri
ýerine ýetirmek üçin ýeterlikdir.
Bilim ulgamynda bakalawr we magistr derejelerine bö
lünmek adaty kadalaryň bir görnüşidir. Talyplaryň belli bir
bölegi bakalawr derejesi bilen okuwy tamamlaýar. Şol bir
wagtyň özünde, iň başarnykly we höwesli talyplar magistr
derejesini alýança okuwlaryny dowam etdirýär.
Magistr derejesinde okamak seljeriş başarnyklaryny
ösdürýär, ylmy ýa-da dolandyryş zähmet ýoly üçin binýady
taýýarlaýar, şeýle-de, hünär we dolandyryş wezipeleriniň
birnäçesini özbaşdak çözmäge, mugallymçylyk işiniň dürli
görnüşlerini geçirmäge hem-de innowasion, ylmy-barlag
işlerini alyp barmaga taýýarlamagy üpjün edýän ýokary
bilim hökmünde kesgitlenilýär.
«Bakalawr derejesini tamamlanlar üçin magistr de
rejesini tamamlamak köp wagty talap edýärmi?» diýen
sowala ýygy-ýygy duş gelýäris. Şu sowala düşnükli bolar
ýaly şu mysala ýüzlenip bileris. Iki basgançakly ulgam alty
ýylda iki diplom almak we zähmet bazarynda bäsdeşlige
ukyply bolmak üçin ajaýyp mümkinçilik berýär. Ozal iki
diplom almak we ähli zerur bilim binýadyny özleşdirmek
üçin sekiz-dokuz ýyl gerekdi: birinji diplom üçin bäş-alty
ýyl, ikinjisi üçin iki-üç ýyl.

Hormatly Prezidentimiziň türkmen diplomatiýasynyň
milli mekdebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministr
liginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň işini kämilleşdir
mek barada kabul eden Karary bilen, institutyň düzüminde
Halkara hukugy fakultetinde 2017-nji ýylda «Türkmen
standartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan tassyklanan
Türkmenistanyň ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň
ugurlarynyň we hünärleriniň döwlet klassifikatoryna la
ýyklykda, 5.39.00.00 belgili hukuk işiniň halkara jemagat
hukugy we halkara hususy hukugy hünärleri boýunça ma
gistr derejesi boýunça okuwlar açyldy. Bu okuwlar çuňňur
hukuk bilimini almagy niýet edinýän döwlet edaralarynyň
we döwlete degişli bolmadyk edaralaryň ýokary hünär
bilimli hünärmenleri hem-de bakalawr derejeli raýatlar
üçin niýetlenendir.

MILLI
OLIMPIÝAÇYLARYMYZDAN
TAMAMYZ ULY

TÜRKMENISTANLY
EMINE YNAM
BILDIRILDI

16-njy iýuld a paýt agt ym yz yň Olimp iý a şäh er
çes ind äk i «Sport» myhm anh an as ynd a horm atly
Prez id ent im iz iň tabş yr yg y boý unç a Ýap on iý an yň
paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek XXXII tomusky
Olimp iý a oýunlar yn a gatn aşý an Türkm en ist an yň
ýyg ynd y top ar yn y ugr atm ak dab ar as y bold y. Da
bar a Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň orunb as ar y
S.Berdimuhamedow, şeýle hem Sport we ýaşlar
syý as at y min istrlig in iň, ýurd um yz yň milli sport
merk ezler in iň, fed er as iý alar yn yň ýolb aşç ylar y,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
nyň mugallymlary, talyplary gatnaşdylar.
23-nji iýul — 8-nji awgust aralygynda boljak giň ge
rimli wajyp ýaryşlara badalga berilmegine bir hepde
den hem az wagt galdy. Oňa däp boýunça dünýäniň dürli
ýurtlarynyň saýlama türgenler gatnaşar. Olaryň hatarynda biziň
türgenlerimiziň hem çykyş etjekdigini bellemeli.
Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 9 türgen girýär. Olar spor
tuň dört görnüşi — dzýudo, ýeňil atletika we agyr atletika, suwda
ýüzmek boýunça bäsleşiklerde çykyş ederler.
Dabarada wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi
S.Berdimuhamedow Türkm en ist an yň ýyg ynd y top ar yn yň düz ü
minde çykyş edýän türgenlere hem-de olaryň tälimçilerine XXXII
tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlik gazanmaklaryny arzuw
etd i, olar yň düný ä möçb er ind äk i iri bäsleş iklerd e ýurd um yz a
mynasyp wekilçilik edip, Watanymyzyň sport abraýyny halkara
derejede belende göterjekdiklerine ynam bildirdi.
Ýygnananlar hormatly Prezidentimiziň XXXII tomusky Olimpiýa
oýunlarynda Türkmenistana wekilçilik edýän sport toparyna iberen
Ýüzlenmesini uly ruhubelentlik bilen diňlediler.
XXXII tom usk y Olimp iý a oýunlar yn yň dow am ynd a sport uň
33 görn üş i boý unç a med allar yň 339 toplum y ugr und a ýar yşlar
geç ir iler.
«Sport» myhmanhanasynyň eýwanynda türkmen türgenleriniň
gazananlaryna bagyşlanan ýörite sergi guraldy. Onda ýurdumyzyň
türgenleriniň iri halkara bäsleşiklerde mynasyp bolan sylaglary
görk ez ild i. Bu ýerd e milli Lid er im iz iň kit aplar yn a aýr at yn orun
berildi.
Dabara gatnaşyjylar XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň sport
meýdançalarynda türkmen türgenlerine rowaçlyklary we üstünlik
leri arzuw etdiler hem-de hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul
etdiler. Ýüzlenmede türkmen sportuny ösdürmek üçin döredilýän
giň mümkinçilikler hem-de abraýly bäsleşiklerde ýurdumyza we
kilçilik etmäge bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza
tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.

2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agyr
atlet ik a boý unç a düný ä çemp ion at yn a
taýýarlyk görülýän döwürde guramaçylar
bilen häli-şindi iş salşyp durulýardy. Dünýä
çempionatynyň resmi saýtyna jogapkärler
bilen bolsa Türkmenistanyň Agyr atletika
federasiýasynyň baş kätibi Çarygeldi Mäm
medow işleşýärdi.
Günüň islendik wagtynda jaň etse
ňem, onuň äheňinden seniň jaňyňa ga
raşyp oturan ýaly duýgyny başdan geçir
ýärsiň. Türkmenistanly olimpiýaçylaryň Tokio
şäherine ugramaly wagty golaýlanda türgenler
we tälimçiler bilen birlikde, sport baýramçyly
gynda ýurdumyzdan eminiň hem wekilçilik etjek
digi baradaky habary eşidip, diýseň begendik. Tokio
Olimpiadasynda agyr atletika ýaryşlaryna eminlik
etmegiň köne tanşymyz Çarygeldi Mämmedowa
ynanylandygyny bilip, ikinji gezek begendik. To
musky Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek
agyr atletika ýaryşlaryna ildeşimiziň eminlik etjekdigi
bolsa ýene bir ýola begenmegimize we guwanma
gymyza sebäp boldy. Çarygeldi Mämmedowyň bu
jogapkärli işiň hötdesinden abraý bilen geljekdigine
berk ynanýarys. Çünki ol 2017-nji ýyldan bäri dünýä
we Aziýa çempionatlarynda, şeýle hem ençeme iri
halkara ýaryşlarynda emin bolup, Türkmenistana
mynasyp wekilçilik etdi.
Indi nesip bolsa, Günüň dogýan ýurdunda türkmen
türgenleriniň gazanjak üstünliklerine garaşyşymyz
ýaly, türkmen emininiň hem gatnaşjak ýaryşlaryna
uly gyzyklanma bilen tomaşa ederis. Soňky 3 ýyl
da Türkmenistanyň agyr atletika boýunça dünýä
çempionatynyň tutuş medallar toplumyny gazanan
dygyny, şeýle-de, ilkinji gezek türkmen emininiň
tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjakdygyny göz
öňünde tutup, sportuň bu görnüşiniň wekillerinden
uly üstünlige garaşybermeli. 2017-nji ýyldaky dünýä
çempionatynda 2 kümüş medalyň, 2018-nji ýylda
Aşgabatda geçirilen birinjilikde bolsa 1 altyn we 1
bürünç medalyň gazanylandygy, elbetde, janköýer
lerimize Tokiodan geljek hoş habara-da garaşmaga
esas döredýär. Bizem ildeşlerimiziň hemmesiniň
Olimpiýa arzuwlarynyň wysala, yhlaslarynyň myrada
gowuşmagyny dileg edýäris!

«Watan».

Hojaberdi APBAÝEW.

Parahatçylyk, ynanyşmak we durnukly ösüş

HOŞNIÝETLI GATNAŞYKLARYŇ
ASYLLY ÝOLY

Halkara jemagat hukugy we halkara hususy hukugy
magistrlik derejeleri bolan Türkmenistanyň raýatynyň
syýasy, ylmy we hukuk guramaçylyk hünär taýýarlygy
bolup, häzirki zaman ösen tehnologiýalardan baş çyka
ryp, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, hukuk
goraýjy edaralaryň ulgamynda, ýurdumyzyň Arbitraž
kazyýetinde, welaýat kazyýetlerinde, ylym-bilim edara
larynda hünärmen hökmünde, mugallymçylyk işlerinde
bildirilýän hünär we iş tejribesiniň talaplaryna laýyklykda
zähmet çekip bilerler.
Bu ugurlar boýunça magistrlik maksatnamasy 60 kredit
bilen 1 ýyl möhletde okadylar. Iş maksatnamasynyň çä
ginde okatmagyň dürli görnüşlerini we usullaryny ulanmak
göz öňünde tutulýar. Okuw meýilnamasyna laýyklykda, şu
aşakdaky nazary we tejribe okuwlaryna wagtyň agramly
bölegi sarp ediler:
— indiwidual tejribe ýumuşlary, döwlet edaralaryndan
gelen bilermenleriň gatnaşmagynda toparlaýyn ýumuşlar;
— tejribede duş gelýän ýagdaýlary derňemek, çözmek,
ara alyp maslahatlaşmak.
Mag istr at ur ad a tejr ib e önümç ilig i we ylm y-barlag
işler i hem şu aşakd ak y görn üşlerd e göz öňünd e tu
tulý ar:
— hünär bilen baglanyşykly önümçilik tejribesiniň
geçilmegi (Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde,
Halkara gatnaşyklary institutynyň düzüminde ýerleşýän
okuw we ylmy-usuly merkezlerinde, hukuk goraýjy eda
ralaryň ulgamynda, ýurdumyzyň Arbitraž kazyýetinde,
welaýat kazyýetlerinde, ylym-bilim edaralarynda tejribe
önümçiligini guramak);
— magistrlik derejesini almak üçin saýlanylyp alnan te
ma boýunça özbaşdak ylmy-barlag işiniň taýýarlanylmagy.
Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny dünýä ülňü
lerine getirmek babatda alyp barýan syýasaty geljekki
hukukçylary taýýarlaýan mugallymlar üçin örän jogapkärli
wezipeleri kesgitledi. Biz hem hormatly Prezidentimiziň
bu ynamyna jogap edip, ýaşlara bilim bermekde gijämizi
gündiz edip, bar gujur-gaýratymyz bilen zähmet çekjek
digimize ynandyrýarys.

Aýjan OMAROWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy.

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Garaş
— Ykdysady Hyzmat
syz, hemişelik Bitarap Watanymyz halkara guramalary bilen netijeli
daşlyk Guramasynyň yk
hyzmatdaşlyk ugruna ygrarly bolup, ileri tutulýan sebit hem-de äh
lymyň beýleki döwletara
lumumy wezipeleri çözmekde işjeň orny eýeleýär. Milli Liderimiziň
birleşikleri bolan Şanhaý
başlangyçlary esasynda BMG-niň ýörite Kararnamasy bilen «2021-nji
Hyzmatdaşlyk Guramasy,
ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi.
Ýewraziýa Ykdysady Birle
Hut şu ýylda eziz Watanymyza sebit ähmiýetli iri halkara düzümleriň
şigi, Garaşsyz Döwletleriň
biri bolan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) başlyklyk
Arkalaşygy bilen maksada
etmegiň ynanylmagy aýratyn many-mazmuna eýedir.
gönükdirilen gatnaşyklary
Şu ýylyň 28-nji noýabrynda paýtagtymyz Aşgabatda Ykdysady
ny ýola goýmak;
Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV
— Owgan topragynda
sammitiniň geçirilmegi ýylyň möhüm wakalarynyň biri bolar. Bu sam
pugta parahatçylygy we
mitde kabul ediljek umumadamzat bähbitli çözgütler sazlaşykly ösüşleriň ýolunda ylalaşygy berkarar etmegiň möhüm şerti
möhüm ädimlere öwrülip, eziz Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrar. hökmünde Owganystanyň ykdysady
ýetini dikeltmek işine ähmiýet bermek;
— Medeni, sport, bilim, ýaşlar, sy
Sazlaşykly ösüşiň
Hyzmatdaşlygyň
ýahatçylyk gatnaşyklaryny giňeltmäge
güwäsi
möhüm ugurlary
işjeň ýardam bermek;
Geografiýasy, taryhy, däp-dessurlary
Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň
— Dost-doganlyk ruhunda gurama
we gymmatlyklary arkaly birleşen döw 4-nji martynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk agza döwletleriň halklaryny we döwlet
letleriň hyzmatdaşlygynyň esasynda Guramasynyň göni wideoaragatnaşyk lerini birleşdirýän umumy ahlak gym
döredilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gu arkaly geçirilen XIV sammitinde çykyş matlyklaryna eýermek;
ramasynyň esasy wezipesi ykdysady edip, Türkmenistanyň bu gurama baş
— Ylmy lukmançylyk ugry, korona
serişdeler arkaly sebitde durnukly ösüşi lyklyk etjek döwründe esasy ileri tutulýan wirus pandemiýasyna garşy göreşde
üpjün etmekden ybaratdyr. Bu gurama ugurlary kesgitledi. Şol ugurlar aşakda tejribe we bilim alyşmak boýunça hyz
1985-nji ýylda Merkezi Aziýanyň we kylardan ybaratdyr:
matdaşlyk etmek.
— YHG-nyň çäklerinde ykdysadyýet
Ýakyn Gündogaryň birnäçe ýurtlarynyň
ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy hök de, söwdada, senagatda, energetikada,
Dünýä nusgalyk
münde döredildi. 1992-nji ýyla çenli YHG- ulag we kommunikasiýalarda, medeni
görelde
nyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk, esasan, ýet hem-de ynsanperwer ulgamlarda
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenis
ikitaraplaýyn häsiýete eýedi. Şol ýyl täze hyzmatdaşlyk etmegiň toplumlaýyn
agza döwletleriň ýedisiniň — Türkme mümkinçiligini giňeltmäge ýardam ber tanyň sebitde we dünýäde parahatçy
lygy, ynanyşmagy hem-de durnukly
nistanyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, mek;
ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen iri
—
Ýurt
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Özbegistanyň, Owganystanyň, Gyrgyz
sady gatnaşyklary has-da işjeňleşdir taslamalary üstünlikli durmuşa ge
Respublikasynyň hem-de Täjigistanyň
mek üçin şertleri döretmegiň üstünde çirmegi Gahryman Arkadagymyzyň
goşulmagy netijesinde Ykdysady Hyz
hyzmatdaşlar bilen anyk işleri alyp parasatly baştutanlygynda öňe sürýän
matdaşlyk Guramasynyň mümkinçilikleri
umumadamzat bähbitli başlangyçla
barmak;
we halkara gatnaşyklarynda eýeleýän
— Haryt dolanyşygynyň möçberlerini ryň, ilkinji nobatda, öz ýurdumyzda
orny has-da ýokarlandy.
artdyrmak we ony diwersifikasiýa ýoly ýerine ýetirilmeginiň göreldesini Ýer
1995-nji ýylda BMG-niň Baş Assamb bilen ösdürmek;
ýüzüne görkezýär. Parahatçylyk we
leýasynyň 50-nji sessiýasynda YHG bi
— YHG-nyň sebitinde ykdysady ynan yşm ak ýör elg eler in i baýd ak
len hyzmatdaşlyk barada Kararnamanyň ugurlary döretmegiň üstünde işlemek; edinip, ähli mümkinçiliklerini hem-de
kabul edilmegi netijesinde bu gurama
— Senagat kooperasiýasyny, ýurt gujur-gaýratyny bütin dünýäde aba
BMG-niň synçysy derejesine eýe boldy. laryň önümçilik we tehnologik müm danç ylyg y berk itm eg iň, hoşn iý etli
YHG şol bir wagtda Yslam Konferensiýa kinçiliklerini birleşdirmek, bilelikdäki iri gatnaşyklary, dost-doganlyk ýörelge
sy Guramasynyň hem synçy agzasydyr. üpjünçilik taslamalary amala aşyrmak; lerini ösdürmegiň, ykdysady, durmuş,
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy
— Ulag geçelgelerini we logistik mer medeni-ynsanperwer ugurlarda mö
nyň ýurtlarynyň özara gatnaşyklarynda kezleri döretmekde giň gerimli hem-de hüm taslamalary durmuşa geçirmegiň
ykdysady düzüjiler agdyklyk edip, syýasy köptaraply taslamalary amala aşyrmak; ýoluna gönükdirýän türkmen döwleti
ugurlar ikinji derejede durýar. YHG-nyň
— YHG-nyň giňişliginde energetika ýeňişli ýollara gadam urýar.
syýasy we ykdysady işiniň esasy ölçegle ugurlaryny döretmek arkaly energiýa
Ahmet GELDIÝEW,
ri gurama agza döwletleriň döwlet baştu serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen
tanlarynyň sammitlerinde kesgitlenilýär. ibermek;
«Watan».
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WE YNANYŞMAGYŇ WATANY» ÝYLY
Melhemler mekany
Bu şypahana häzirlikçe ýurdumy
zyň iň ýaş şypahanasydyr. Ol hormatly
Prezidentimiziň gatnaşmagynda 2020-nji
ýylyň 6-njy noýabrynda özi bilen adybir
Bagabat jülgesinde açylyp, ulanylmaga
berildi.
«Bagabat» şypahanasy halkara ölçeg
lerine laýyk gelýän we birbada 200
adamy kabul etmäge niýetlenen döw
rebap toplum bolup, üç gatly binalaryň
ikisinden ybaratdyr. Ol binalaryň her
birinde bir orunlyk otaglaryň 25-si, iki
orun
lyk otag
la
ryň 35-si we lýuks otag
laryň hem 5-si ýerleşýär. Şeýle hem bu
ýerde diýetolog-lukmanyň görkezmesi
esasynda berhiz tagamlary taýýarlaýan
restoran, kitaphana, internet-zal, masla
hatlar zaly we fitobar hereket edýär.
Onda müşderilere dermanlyk ösümlik
lerden taýýarlanýan bejerijilik häsiýetli
çaýlar, miwe önümleri, şerbetli suwlar
hödürlenilýär. Ajaýyp dag jülgesinde
ýerleşýän şypahananyň çäginde futbol,
basketbol, tennis, bilýard bilen meşgul
lanmak üçin sport toplumynyň, çagalar
sport meýdançasynyň bolmagy hem bu
ýerde dynç alýanlaryň saglygyny berkit
meklerine oňyn täsirini ýetirýär.
«Bagabat» şypahanasy düzümine bal
neoterapiýa, palçyk bilen bejeriş, anyk
laýyş-maslahat beriş, fizioterapiýa bölüm
leri, howuzlar we SPA salony girýär. Bu

«BAGABAT»
ŞYPAHANASY
ýerdäki anyklaýyş-maslahat beriş bölümi,
UZI otagy, EKG, rentgen, stomatologiýa,
newrolog hem-de kardiolog, gulak-burun,
bokurdak we oftalmolog lukmanlarynyň
otaglary iň döwrebap enjamlar bilen üp
jün edilipdir. Şeýle bolansoň, şypahanada
zähmet çekýän ýokary hünärli lukmanlar
raýatlaryň saglygyny goramakda, ilkin
ji nobatda bolsa, dem alyş ýollarynyň,
nerw, endokrin, daýanç-hereket ediş,
alyş-çalyş hadysalarynyň bozulmalary, iý
mit siňdiriş, deri, ginekologik keselleriniň
we beýlekileriň bejergisi babatda neti
jeli hyzmatlary ýerine ýetirýärler. Ýeri
gelende aýtsak, arassa dag howasynyň,
güneşli howada gezelenç etmegiň ada
myň saglygyna, keýpiçaglygyna we ruhy
ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini-de
alymlaryň geçiren ylmy-barlaglary subut
edýär. Şu zatlar göz öňünde tutulyp, şy
pahananyň binalar toplumynyň ýanaşyk
ýerlerinde gezelenç etmäge niýetlenen
ýodalar çekilipdir, oturgyçlar goýlupdyr.

Döwrangeldi AGALYÝEW,
Türkmenistanyň at gazanan
žurnalisti.

MILLI DÄPLERIŇ DOWAMATY

NURANA
BAÝRAMYŇ
ŞATLYGY
«Türk
m e
n is
t an — pa
r a
h at
ç y
l y
g yň we yna
n yş
m a
g yň Wa
t a
n y»
ýyl ynd a horm atl y Prezidentimiziň alyp barýan syýas aty netijes in
de ýur
d u
m yz gün-gün
den ös
ýär, öz
g er
ýär. Her bir günümiz şan
ly
sen el er e besl enýär.
Ýakynda hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatynyň dolandyryş
mer
ke
zin
de «Türk
me
niň ak öýi» bi
na
sy ak pata bermegi bilen gur
lup,
ulanylmaga berildi. Eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly
30 ýyllygynyň öňüsyrasynda Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde
açylan «Türkmeniň ak öýi» binasy halkymyza baýramçylyk sowgady
boldy. Ýurdumyzyň welaýatlarynda yzly-yzyna bina edilýän ajaýyp des
galar halkymyzyň elmydama toýlar içre ýaşaýandygynyň şaýady bolup
Äleme nur saçýar.
Äpet ak öýüň şekilindäki binada milli binagärlik däpleri bilen häzir
ki döwrüň ösen tejribesi utgaşdyrylypdyr. Bina ähli görkezijiler babatda
dünýä ülňülerine doly laýyk gelýär. Bu giň gerimli taslamanyň amala
aşyrylmagy halkymyzyň özüniň taryhy-medeni mirasyna uly hormat
goýýandygyny, gadymdan gelýän milli däpleriň dowamatlygyny aýdyň
subut etýär. Binanyň içki bezegi özboluşlylygy hem-de milli öwüşginleri
bilen tapawutlanýar. Şeýle ajaýyplygyň gözli şaýady bolmak bagtynyň
miýesser edendigi üçin kalbymyz buýsançdan pürepürlendi.
Eziz Diýarymyzda toýlar toýa ulaşyp, parahatlyk mukamy myda
ma belentden ýaňlansyn! Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy gülläp
ösüşlere, halkymyzy bagtyýarlyga besläp, öňe alyp barýan Gahryman
Arkadagymyzyň adyna alkyş aýdýarys.

Umyt BAÝHANOW,
TMÝG-niň Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň başlygy.

Daşoguz

JEMGYÝETÇILIK
GURAMAL ARYNDA
Ahal
Şu ýylyň 1-nji iýulynda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet howp
suzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde berlen tabşyryklardan ugur
alnyp, häzirki günlerde Babadaýhan etrap häkimliginiň, TDP-niň
etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bile
likde guramagynda etrabyň çäginde ilat arasynda wagyz-nesihat
duşuşyklary ýaýbaňlandyryldy.
Ýakynda Babadaýhan etrabynyň Zähmet obasynyň Medeniýet
öýünde geçirilen wagyz-nesihat duşuşygy işjeň häsiýete eýe boldy. Oňa
edara-kärhanalarda zähmet çekýän işjeňler, mährem eneler gatnaşdy.
Duşuşykda çykyş edenler raýatlaryň eşretli durmuşda ýaşamagy,
Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda durmuşa geçirilýän tutumly
işler, raýatlaryň saglygyny gorap saklamak dogrusynda gürrüň et
diler. Hormatly Prezidentimiziň «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň
rejelenen görnüşiniň çäklerinde ýurdumyzda enäniň we çaganyň
saglygyny goramak, çagany ene süýdi bilen iýmitlendirmek, maş
gala medeniýetini kämil derejä ýetirmek bilen baglanyşykly edilen
gürrüňler çykyşlaryň ähmiýetini artdyrdy.
Duşuşyga gatnaşanlar ynsan saglygyny ähli zatdan ýokarda
goýýan Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlarynyň hemişe
rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Ejegül KULAMOWA,
TDP-niň Babadaýhan etrap komitetiniň işgäri.

Balkan
Hormatly Prezidentimiziň «Ýaş nesillerimiziň sagdyn we hem
metaraplaýyn sazlaşykly ösüşini, häzirki zaman bilimlerini ele al
magyny, watançylyk ruhunda terbiýelenmegini üpjün etmek biziň
baş maksadymyz bolup durýar» diýen ajaýyp sözlerinden ugur alyp,
ýakynda TDP-niň Serdar etrap komiteti etrabyň Sungat mekdebinde
etrap häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary, etrap Polisiýa bö
lümi bilen bilelikde wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Duşuşyga il
sylagly ýaşulular, mährem eneler, işjeň partiýa agzalary we ýaşlar
gatnaşdy. Duşuşykda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan
kemal tapan eserlerde beýan edilen rowaýatlardyr tymsallar bilen
baglanyşdyrylan çykyşlar has-da täsirli boldy.
Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden dörän «Türkmenis
tanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik
eseriniň türkmen halkynyň her bir raýatynyň saglygy üçin ähmi
ýetiniň uludygyny çykyş edenler giňişleýin belläp geçdiler. Milli
Liderimiziň ýurdumyzda ynsan saglygyny goramakda, aýratyn-da,
ösüp gelýän ýaş nesli berk bedenli, ruhubelent, watansöýüjilik
ruhunda terbiýelemekde, ýaşlaryň ýaramaz endiklerden daşda
durmaklaryny gazanmakda bimöçber alada edýändigi çykyşlaryň
özenini düzdi.
Duşuşykda Watanymyzyň has-da gülläp ösmegi üçin ägirt uly
işleri amala aşyrýan mähriban Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürek
den alkyşlar aýdyldy.

Şamyrat AKMÄMMEDOW,
TDP-niň Serdar etrap komitetiniň başlygy.

Toý-baýramly Watanym

Ýürek sözi

Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda, ýurdumyzda Gurban baýramy her
ýylda hormatly Prezidentimiziň Permany bilen giňden bellenilip geçilýär.
Bu milli baýramçylyk ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän hoşniýetli goňşuçylyk
däplerini, jemgyýetimizde agzybirligi, jebisligi wagyz etmekde uly ähmiýete eýedir.
Bu ajaýyp baýramçylyga bagyşlanyp, ýurdumyzyň dürli künjeginde medeni çäreler
guralýar. Aýdymdyr sazyň şirin owazy belentden ýaňlanýar.
Şeýle dabaraly çäreleriň biri ýakynda ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansol
tan eje adyndaky etrabynyň Medeniýet öýünde guraldy. Etrap häkimligi, jemgyýetçilik
guramalary, etrap Medeniýet bölümi tarapyndan bilelikde guralan dabara «Watanyň
şöhraty äleme dolsun, Gurban baýramyňyz mübärek bolsun!» diýlip atlandyryldy.
Bagşydyr aýdymçylaryň şirin owazly aýdymlary, tansçylaryň owadan tanslary dabara
gatnaşanlara ruhy lezzet paýlady.
Gurban baýramynda her bir maşgala ýakynlaryna, dost-ýarlaryna, goňşy-golam
lara gurbanlyk tagamlary bilen hezzet edýär. Birek-birege myhmançylyga barylýar.
Töwir edilip, milli däp-dessurlarymyzyň sarpalanmagyna giň ýol açýan mähriban
Arkadagymyzyň adyna alkyş sözleri aýdylýar.
Dabara gatn aş anl ar halk ym yz a eşr etl i durm uş y peşg eş berý än Gahryman
Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

Artyk ARAZGELDIÝEW,
TMÝG-niň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap
Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Lebap
Ýakynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saýat etrap komitetiniň hem-de
etrabyň Sakar şäher medeniýet merkeziniň kitaphanasynyň bilelikde guramagynda, etrabyň
jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalarynyň, kitaphana işgärleriniň hem-de okyjylaryň
gatnaşmagynda kitaphananyň çäginde «Tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik geçirildi.
Geçirilen söhbetdeşlikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny mynasyp
garşy almak babatda täsirli çykyşlar edildi. Soňra bolsa ýaş şahyrlaryň ýerine ýetir
meginde Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşleriniň, Aşgabat şäherimiziň aja
ýyp keşbiniň, gözel Diýarymyzyň waspyny ýetirýän goşgular diňlenildi. Söhbetdeşligiň
ahyrynda oňa gatnaşanlar ähli ösüşleriň gözbaşynda duran mähriban Arkadagymyzyň
adyna egsilmez alkyşlary aýtdylar.

Tawus HAÝDAROWA,
TDP-niň Saýat etrap komitetiniň partiýa guramaçysy.

Mary
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat we Mary şäher komitetleriniň
hem-de Mary şäher häkimliginiň bilelikde guramaklarynda Mary şäher häkimliginiň
mej
lis
ler za
lyn
da «Wa
ta
na söý
gi — iň be
ýik söý
gi» at
ly wa
gyz-ne
si
hat du
şu
şy
gy ge
çirildi. Duşuşyga Mary şäherindäki edara-kärhanalaryň zähmetkeşleri gatnaşdy.
Wagyz-nesihat duşuşygynda çykyş edenler jemgyýetçilik ähmiýetli işleriň nesilleriň
we döwrüň sazlaşykly arabaglanyşygyny üpjün etmekdäki ähmiýetiniň barha artýandygy,
adamyň ykbalyna, jemgyýetiň nogsanlyklaryna biparh garamaly däldigi, halkymyzyň
abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin jemgyýetimiziň kämilleşmegine ýardam
bermegiň zerurdygy barada nygtadylar. Şeýle hem çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň
2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisin
den gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmäge mynasyp goşant goşmak dogrusynda
aýdylyp geçildi.
Şeýle wagyz-nesihat duşuşyklary TDP-niň Mary şäher komitetiniň guramagynda
Mary şäherindäki edara-kärhanalarda yzygiderli geçirilýär.

Akmuhammet MOMMAÝEW,
TDP-niň Mary şäher komitetiniň partiýa guramaçysy.

Yns an durmuş ynda täs in purs at
lar, arzyly günler, ýatdan çykmajak
ýyllar häli-şindi gabat gelýär. Şolar
esas ynda-da nes iller terbiýelenýär,
birek-birek bilen gadyrly gatn aş yk
lar ýola goýulýar, goňş yn yň goňş a
sylag-sarpasy has-da artýar. Her ýyl
da gyzykly wakalar bilen başlanýan
Gurban baýramynyň şatlykly säheri
ni ýatlan yňda-da boýdaşlaryň bilen
baýramçylyg a taýýarlan an günleriň
hyý al yň a dolý ar. Kalb yň a süýj i
ýatlamalary sowg at eden ol arzyly
gün sen i eliň iňň e tutup, nag yşlary
sünn äl äp başl an purs atl ar yň y has
ýakyn yň a getirýär. Şonda ýakymly
wakalar öz-özünden çözlen ip barş y
na, gurbanlyk gün ünde geýjek täze
köýn eg iň ýakas yn a, ýeň in e saljak
nag yşl ar yň y bil ej e masl ah atl aş an
boýdaşlaryň hem edil ýan yňda ýa
ly duýulýar.
Gurb an aýyn yň gelm eg i bil en,
enem agzyny bekläp başlardy. Onsoň
ähli maşgalada gurbanlyga taýýarlyk
işlerem gün-günden artardy. Şol gün
lerde haýsy öýe barsaň arassaçylyk
işleriniň dowam edýändigini duýmak
bolardy. Haýsy pasyldygyna garamaz
dan, ýagyn bolmasa, ýorgan-düşekler
ýelejiredilerdi. Haly-palaslar, keçeler
gün düşýän ýerlere serlip goýulardy.
Howl yn yň içi-daş y ser enj aml yd yr.
Gurban baýramyna mahsus bu aras
saçylyk işlerini her birimiz höwes
bilen ýerine ýetirerdik. Oňa kiçi
ýaşly çagalar hem goşulardy.
Arass açylyk işlerinden elimiz sy
pyndyg am entek epin i açylmadyk
täzeje köýn eklik matamyzy biçmek
üçin çykaran ymyzdaky beg enjimizi
söz bilen beýan etmek juda kyndy.
Eýýäm bu purs atlar biziň boýdaş
larymyz bilen baş ymyzyň jemlen
ýändig inden habar berýärdi. Biçilen
mata nag yş saýlamak, nag yşlaryň
sapag yn y mata kybapdaş getirmek
biz üçin gyz ykl yd y. Şond a biz iň
her bir im iz iň öz içk i düný äm iz,
göwn ümiziň gözellig i, ýüreg imiziň
ýykgyn edýän sünnälikleri ýüze çy
kardy. Şol günlerdäki maslahatlar,
isleg-arzuwlar biziň öz aramyzdaky
ynamymyzy hasam berkiderdi. Ilkin
ji sapaklaryň iňňä sapylmagy, ilkinji
sanjymlar, ilkinji nagyşlar..... bularyň
barys y gyz göwn ün iň arzuwlaryn yň
wys alydy. Synçy nazaryň bir ha
kykaty deň inden geçirmez. Nusg a
larda pas yllara meňzeşlik, tebig ata
imrinmek mese-mälim duýulýandyr.
Mun uň özi gyzl ar yň dör ed ij il ik
özboluşlylyg y, oýlap tapyjylyk aý
ratynlyg y bolup özün e çekýär. Süý
jüje hys yrdyly günler hiç birimizi
ýadatmazdy. Bu gysg ajyk purs atlar
hä diýmän geçip giderdi.
Enemiň agzyny bekläp başlanyn
dan 9 güni sanap bilsek uly taýýar
lyk bilen garaşylýan şatlykly Gün
ýalpyldap dogardy. Emma ol güne
çen
li enem ja
nyň Gurban baýramy
bilen baglanyşykly berýän gyzyk
ly gürrüňleri bizi özüne kökererdi.
Asyl, indi seredip otursak, enem bizi
öý-içeriniň arassaçylygy bilen bile
likde, ynsanyň kalbynyň, ýüreginiň
päkligi baradaky düşünjeler bilen
ruhumyzy baýlaşdyrýan eken. Enem
janyň şol günler aýdan sözleriniň
aňymyzda pugta ornaşandygyny duý
mak kyn däldi. Olar häli-häzirlerem
gulagyňda ýaňlanyp durandyr:
Hereket etmäg e ýaltanmak ýu
waş-ýuw aşd an sagl ykd an daşl aş
dyrý and yr, arass aç yl ykd an ädim
me-ädim uzaklaşdyrýandyr. Yns an
hemiş e hereketde bolmag a ymtyl
malydyr.
Gurban aýyna gireniňden ýorgandüşekleriň, ýassyklaryň daşyny ýu
wup, öýe düýpli serenjam bermelidir.
Arassaçylyk, päkizelik, birek-bire

ge sylag-sarpaly bolm ak hem işe-de
wajypdyr, emm a baýramç ylyk gün
lerinde bulara ýekej e pursat hem
biparh garamak bolý an däldir.
Gurban aýy başlananda agz yňy
beklän bols aň, gurbanlygyň nahary
bilen agyz açylsa ýagşydyr.
Gurbanlyg yň gaýnap duran çor
bas yndan alyp, biraz sowansoň ha
myrmaýaň yzy täz elem elidir. Şonda
öýd e rysg al-ber ek et, agz yb irl ik,
döwletlilik artm ak bilendir.
Bu maslahatlaryň ýaňy ese-boý a
gal an gyzl ar a has am täs irl id ig in e
soň-soňlar göz ýetirdik. Munuň ýaş
laryň öýüň tert ip-düzgünine girişip
gitmeg in e, bu babatda jogapkärç i
lig i duýup bilm eginde ähm iý et iniň
uludyg yn y bellem egiň art ykm açlyk
etmejekdigi öz-özünden düşnüklidir.
Isl end ik zat köpç ül ikl eý in wag yz
edilende oňa hemm eler bilen bir
hatarda ýaşlaryň ýykgyn edý ändigi
durmuş hakyk at ydyr.
Ol arzyly günde biz ir bilen, he
niz Gün hem dogmanka oýanardyk.
Hemmeler gurbanşor edip öň ge
ýilmedik, täzeje köýneklerini geýip
howla çykardy. Şonda gurbanlygyň
beýleki baýramlardan aýratynlygyny
duýmak kyn däldi. Birnäçe günläp
serenjam berlen öý, howly tertipliligi
bilen ünsüňi çekýärdi. Gurbanlygyň
özboluşlylyg y arassaç ylyga, tert ipdüzgüne aýratyn ähmiýet berilýän
dig i bil en tap aw utl aný ar. Mund a
päklik, halallyk, birek-birege ynam,
goňş yň goňş a horm at y gör üný är.
Munda her bir ynsanyň Allanyň ýo
luna gurban berenlerinde Biribaryň
öňünde päkize hem halal bolmaga
aýratyn ähmiýet berýändigi duýulýar.
Gün dogmanka ýene tamdyrla
ra alaw goýberiler, ýene saç aklar
giňden ýazylar. Dürt ükleri owadan
gülleri ýadyň a salý an pet ir çörekle
riň ýakymly ysy töwerege ýaýranda
nam, ulular ellerini ýuwup, saç agyň
baş yn a geç erl er, çag al ar yň bols a
tamdyra golaýlaslary gelý ändir. Al
tyns ow öwüsýän pet ir çörekler we
lin, diýs eň datlydyr. Ondan ýetdik
paýyny alan çagalar baýramçylygyň
şüw el eň in i has am artd yr arl ar. Bu
wagt eýýäm gaz anlar gaýnap du
randyr, ulular bolsa takwa adam
laryň gyzykly gürrüňlerini diňläp,
owunjak edip çörek dograýandyrlar.
Et biş ip, çör ek dogr al yp bo
lans oň derrew nahar taý yn bolar.
Nahardan soň ýagşy-ýagşy dilegler
edilip, ulular goňşularyň gurbanly
gyna görünmäge gitseler, çagalardyr
ýaş-ýeleňler hiňňildigiň töweregine
ýygn an arlar, baýramç ylyk günlerin
de hiňňildigiň başy şatlyk-şowhunly
bolýar. Bu ýere gelenleriň her biri
hiňň ildikde uçm aga höwesek bol
ýar. Bard y-geld i gez ek ýetm ed ik
halatynda, olar: «Biz em günäm iz i
dökäýjekdik welin, biz iňki bolj ak
däl öýdýän» diý en ýaly degişm e
ler bilen birek-birege söz gat arlar.
Bulam eýýäm il arasynda baýram
çylyk günlerinde hatda hiňňildik
de uçmag yň hem ynsany päklige
besleýändig i baradaky düşünj eleriň
bardyg yndan habar berý är.
Şeýle alaýaz günleri alyp gelý än
gurbanlyk ýene bosaga geldi. Bu
günl er kalpl ar y şatl yg a, niý etl er i
päklig e beslený än halkym yz agz y
birl ikd e baýr amç yl yg a taýý arl yk
görýär. Ajaýyp zam anam yzda ga
dymdan gelýän milli Gurban baý
ramy döwrebap esasda toýlaný ar. Il
agz yb irl ig ind e, ýurt asud al yg ynd a
dab ar al aný an toýl ar ym yz y synl a
nyňda halkymyzyň ruhubelentliginiň
şaýady bolýarsyň.

Amangül NURMYRADOWA,
žurnalist.
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WATAN
SENIŇ
SAÝAŇDA
Toý donuny geýdi gözel Aşgabat,
Ymarat binalar, görüň, gatbar-gat,
Beýik ösüşlere taryham şaýat,
Şanly Garaşsyzlyk seniň saýaňda.
Ilimiz bagtyýar, ýurdum abadan,
Sähralar röwşendir, güller owadan,
Her täze gün gujak açýar ýaňadan,
Şanly Garaşsyzlyk seniň saýaňda.
Paýtagtymyň dünýä düşýär ýalkymy,
Bagtly günler ruhlandyrýar halkymy,
Gülli seýilgähler bezär durkuny,
Şanly Garaşsyzlyk seniň saýaňda.
Desterhany ak bugdaýdan çörekli,
Ir-iýmişi, bal-şekeri gerekli,
Toýlar tutýas bu gün mährem ýürekli,
Şanly Garaşsyzlyk seniň saýaňda.

AWAZANYŇ
AGŞAMY

DARAGT
Maksadymyz gözelligi döretmek,
Ýurdumyzda gözel, ter çemen gül kän.
Bir-birinden süýji iýmiş eçilýän,
Bagy-bossanlygyň mekany ülkäm.

Misli güneş nury çaýylan ýaly,
Aýdym-sazdyr, Awazanyň agşamy.
Kalplaryň joşuna çoýulan ýaly,
Söhbet-näzdir, Awazanyň agşamy.

Bu barada hyýal guşum uçursam,
Başym Göge ýetip, joş alýar ýürek.
Has-da gözel bolar ýaly ýurdumyz,
Ýene-de kän baga boý bermek gerek.

Gujak açyp mähir bilen guçular,
Bagtly günler, ine, şeýdip geçiler,
Myhmanlarna giňden gujak açylar,
Keremlidir, Awazanyň agşamy.

Bag sözüni goýmasam-da dilimden,
Häzir bag hakda däl şahyr hyýaly.
Meniň bag diýýänim şeýle bir daragt,
Bag ýok onuň bilen bäsleşer ýaly.

Ak çarlaklar perwanadyr, perwana!
Her synlany goýýar olar haýrana,
Bu ajap pursatlar ýetir döwrana,
Mähre baýdyr, Awazanyň agşamy.

Getirýän miwesem mynasyp waspa,
Hiç bir asal deň gelmeýär dadyna.
Sözüň dürün diýsem, Parahatçylyk
diýilýär şol ajap bagyň adyna.

Bir göreniň ýene gelýär göresi,
Hemmeleriň Awazada höwesi,
Bu bir bize bagtyň beren miwesi,
Myhmanlydyr, Awazanyň agşamy.

Kämil çykan aňymyzda döredip,
Eziz bala sereden dek hamala.
Mähir, söýgimizden gandyryp ony,
Kalbymyzda getirdik biz kemala.

Altyn BAÝRAMDURDYÝEWA.

Bolanymyz üçin şondan hözirli,
Gujagyny gerýär ajaýyp zaman.
Gijelerne rahat uka gidýäris,
Säher bilen oýanýarys sag-aman.
Her bir başyn tutan işimiz şowly,
Belentdir ruhumyz, göwünlermiz çag.
Her ýyl artyp «Ak altynyň» harmany,
Ak bugdaý çäjinden ýasaýarys dag.

GURBAN BAÝRAM GUTLY
BOLSUN, ADAMLAR!
Berkarar ýurdumda bagtly çagymyz,
Gurban baýram gutly bolsun, adamlar!
Watany gülledýär Arkadagymyz,
Gurban baýram gutly bolsun, adamlar!
Toý gününde çözülýändir düwünler,
Uz ýaşynyp, hyzmat eder gelinler,
Goý, päklensin ýüreklermiz, göwünler,
Gurban baýram gutly bolsun, adamlar!

Parahatçylygy parladyp Tug deý,
Şaýollary gurýas giň, tekiz, aýdyň.
Bina edýäs kaşaň köşk-eýwanlary,
Hersi göwünleri göterýän aýdym.

Toý toýlansyn, hiňňillikler uçulsyn,
Arzyly myhman bol, töre geçilsin,
Bu baýramda ýürek joşýar uçursyz,
Gurban baýram gutly bolsun, adamlar!

Görmäge göz gerek seýilgähleri,
Ýada salýan nepis halyň gölüni.
Synlanlar haýranda sähraň goýnunda,
Tolkun atýan «Altyn asyr» kölüni.

Ojaklarda gaýnar durar gazanlar,
Toýdan bolsun, toý tagamyn dadanlar!
Ak günlere höwes eýläp ädenler —
Gurban baýram, gutly bolsun, adamlar!

Ylym, saglyk hem medeni ösüşler
Parahatçylygyň berýän miwesi.
Milli mirasymyz maglum jahana,
Şirwandan ýaňlanýar bagşylaň sesi.

Şageldi SALYHOW,
Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň
Şordepe geňeşliginiň ýaşaýjysy.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna
Oba-şäherlermiz — döreýän tarpdan
Bent eýleýär görenleriň nazaryn.
«Awazamyz» zynat bolup bezäp dur,
Türkmen kenaryny goja Hazaryň.
Zawod-fabrikleriň artýar hatary,
Ösüşlermiz sanap çykardan kändir.
Halal zähmet çekýän agzybir bolup,
Döwletde bu zatlar mümkin bolýandyr.
Hasyl edýän işlermizde nusgalyk,
Dünýä halklarnyň hem bähbitleri bar.
Şonuň üçin ili ýedi yklymyň,
Saýlan ýolumyzy edýärler ykrar.
Dostluk, doganlykdyr Parahatçylyk,
Gurmak, gurulmagyň gözel dünýäsi.
Oňyn gatnaşyklar barha gürelýän,
Bir-birege ynanmagyň güwäsi.
Maksadymyz dünýä dynçlyk getirmek,
Şunda jemlenendir adamzat bagty.
Güllerini açsyn Ýeriň ýüzünde,
Parahatçylygyň baky daragty!

YNANYŞMAK
DIÝMEK

Azyk önümleriniň, gap-gaçlaryň saklanylýan we
nahar bişirilýän ýerler hemişe arassa bolmaly. Hapalar
we iýmit galyndylary öz wagtynda aýrylmaly. Nahar
bişirilýän otagy ýygy-ýygydan arassalap, penjireleri
açyp, howasyny yzygiderli täzeläp durmaly. Hapa taş
lanýan ýörite gaplaryň agzy ýapyk bolmaly. Mundan
başga-da, ýaşaýyş jaýlarynda yzygiderli arassaçylyk
işlerini geçirip durmaly.
Baýramçylyk mynasybetli konserwirlenen miweler
dir gök önümler saçakda goýulýar ýa-da işdäaçarlara
garylýar. Şunda konserwirlenen önümleriň çüýşe ga
bynyň gapagyna üns bermeli. Eger-de, gabyň gapagy
çişen bolsa hem-de içi bulanyk görünse, çüýşe gabyň
içindäki önümleriň zäherleýji täsire eýe bolýandygyny
unutmaly däldiris. Olar hökmany suratda
zyňylmalydyr!
Baýramçylyk günlerinde ýagly nahary
aşa köp ýa-da garym-gatym edip iýmek,
içiň geçmegine ýa-da gatamagyna, gan
basyşyň ýokarlanmagyna, ýürek-damar
ulgamynyň näsazlyklaryna getirip biler.
Adamyň bedeniniň belli bir iýmite öwre
nişip, naharyň birdenkä üýtgedilmeginiň
saglyk ýagdaýyna zeper ýetirmek ähti
mallygynyň bardygyny hem unutmaly
däldiris. Baýramçylyk tagamlary taýýar
lanylanda adamyň saglyk ýagdaýyny
ýa-da berhiz tutýandygyny nazara alyp,
olara aýratyn naharlary hödürlemeli.
Şeýle-de, allergiýa döretmäge ukyby
bolan önümleri iýmit sanawyndan aýyrmaly. Olaryň
deregine bedeni derwaýys maddalar bilen doly üpjün
edip biljek önümleri goşmak göz öňünde tutulmaly.
Naharlanmazdan öň we soň eller sabyn bilen akar
suwuň aşagynda gowy ýuwulmaly ýa-da eller üçin
ýörite niýetlenen zyýansyzlandyryjy erginler bilen tä
mizlenmelidir. Iýlen tagamlar gowy siňer ýaly, daşarda
arassa howada gezim etmegi we agyz-burun örtügini
dakynmagy, köpçülik ýerlerine barlanda hem-de jem
gyýetçilik awtoulaglaryndan peýdalanylanda howpsuz
2 metr araçägi saklamaklygy unutmaň! Bu düzgünleri
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Baº redaktor
Tawus
KAKAÝEWA

Gökde erkin ganat kakýan kepderi,
Ajap surat bolup galýar çeşmimde.
Taryply sypatyn ynanyşmagyň,
Görýärin şol ak kepderiň keşbinde.

Ynanyşmak diýmek taglymatdyr ol,
Özünde jemleýän giden bir many.
Ony özleşdirmek parzdyr, şägirdiň
ussadyň sapagny bişirşi ýaly.

Üýtgeşikdir indi atyşy daňyň,
Nurun mähre garyp Günüň dogşy-da.
Alkymlary ak damjaly, ter, näzik
güllerden bagbanyň çemen bogşy-da.

Ýeterlik däl ony kemsiz öwrenmek,
Şoňa görä bolmalydyr hereket.
Ana, şonda nura derek asmandan
Halal ojaklara inýär bereket.

Başgaçadyr joşup gelşi baharyň,
Asaldan datlydyr çeşmäniň suwy.
Mawy asman nusgalykdyr ummana,
Göwnüň ýüzer onda ýatladyp guwy.

Eždatlaryň dowamynda asyrlaň
Maksat tutup, bu gün myrat tapany.
Parahatçylygy ýaýýan jahana,
Ata ýurdum ynanyşmagyň Watany!

Asuda bolansoň töwerek-daşyň,
Eşrepi howasy tenekar jana.

1. Günüň dowamynda arassa agyz suwuny
1,5 — 2 litr muk
dar
da iç
me
li
dir. Gan ba
sy
şy gözegçilikde saklanylmalydyr we lukman
tarapyndan bellenilen derman serişdeleri öz
wagtynda hem-de dogry kabul edilmelidir.
2. Kakadylan we ter miweleri iýmelidir.
3. Iýil
ýän na
har ýe
ňil we ýo
kum
ly bol
malydyr. Her günki nahar täze taýýarlanan
bolmalydyr.
4. Yssy howada daşardan gelip, salkyn jaýa
girilende, hökman derli eşikleri gury eşikler
bilen çalyşmalydyr. Jaýa girilen badyna ho
wany sowadyja kelläňi, ýüzüňi we petekäňi
tutmaly däldir. Bu kellebeýniniň, ýüzüň süňk
boşluklarynyň sowuklama we ýokary dem
alyş ulgamynyň keselleriniň döremegine se
bäp bolup biler.
5. Gyzyp gelip, sowuk suwa girmek düý
bünden maslahat berilmeýän ýagdaýdyr.
Şonuň ýaly-da, gyzyp gelip, sowadyjydan
sowuk suwy, dürli içgileri içmek saglyk üçin
howpludyr. Bu agyz boşlugynyň, dişleriň,
gyzylödegiň, ýokary dem alyş ulgamynyň
ýiti sowuklama keselleriniň döremegine esas
bolup biler.
6. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenis
tanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli
ylmy-ensiklopedik işi esasynda taýýarlanan
melhemlik çaýlary teşneligi gandyrýar.

Gurbanjemal ARTYKOWA,
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkeziniň lukmany.

Özüňkidir, onsoň, ýol salan ugruň,
Bitmän galmaz baran işiň başyna.
Süňňüň ýeňläp çägi bolmaz buýsanjyň,
Ruhuň bürgüt deýin Arşa galşyna.

Bir-birege ýetirlende hemaýat,
Dost-doganlyk pajarladýar güllerin.
Monjuk kimin bir sapaga düzülen,
Höziri başgadyr gelýän günleriň.

Tomus paslynyň gelmegi bilen, Günüň
şöhlesiniň täsiri arkaly bedende ýaşaýyş
üçin zerur bolan maddalar döreýär. Bedende
suw-duz çalşygy işjeňleşip, derlemek arkaly
deri örtüginiň üsti bilen bedenden artykmaç
suwuklyk çykarylýar. Bu hadysanyň kada
ly ýagdaýda dowam etmegi üçin aşakdaky
düzgünleri berjaý etmeli:

Ajaýyp döwrümizde erkana ýaşaýan halkymyz
Gurban baýramyny asuda asmanyň astynda bel
läp geçmäge ähli mümkinçilikleri döredendigi
üçin ýurt Baştutanymyzyň adyny alkyş sözlerine
besleýär.

Bu gözellik ýasalypdyr ylhamdan,
Nädip ondan ganyp bilsin gözleriň?!
Pikiriň kölünde gulaç urdurman,
Özi dile gelýär gerek sözleriň.

Ak kepderiň baran ýeri salamat,
Ak kepderiň düşlän ýeri bossandyr.
Her bir güni şol ýerdäki ýaşaýşyň,
Uz sözlerden kemal tapan dessandyr.

Yssy howada özüňi
alyp barmagyň kadalary

öz maşgala agzalaryňyza-da ýatladyp duruň!
Günüň ýiti şöhleleriniň aşagynda adamlara, ylaýta-da,
çagalara uzak durmak, gezmek, oýnamak howpludyr.
Ge
ze
lenç üçin ir sä
her bi
len sa
gat 10:00-a çen
li we
18:00-dan soň iň amat
ly wagt bo
lup dur
ýar.
Çagalar bilen arassa howada seýilgählerde, dynç alyş
merkezlerinde gezelenç edilende olaryň başy hökman
ýeňiljek başgaply, çaga hereketlerine päsgel döretmeýän
rahat, nah matadan tikilen eşikli bolmalydygyny ataeneler ünsden düşürmeli däldir. Gezelenje çykylanda
hökmany ýanlaryna arassa agyz suwuny, gaýnadylyp
sowadylan suwy ýa-da dürli görnüşli miweleriň we
ir-iýmişleriň gaýnatmasyny, bir gezeklik elsüpürgiçleri
almagy unutmaly däldir.

Müň bir çeçeklere gark bolan düzler,
Aşyk ýüregiňi goýýar heýjana.

Ynanyşmak diýmek owaly-başda,
Tanamak diýmekdir birek-biregi.
Adamlar bir-birin tanap, oňlansoň,
Bolup bilýär bir-biregiň diregi.

Lukman maslahaty

BAÝRAMÇYLYKDA
DÜZGÜNLERI BERJAÝ ETMELI

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrliginiň
Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we
daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Gidrometeorologiýa baradaky gullu
gynyň ýurdumyzda şu gün — 20-nji iýul
da bolmagyna garaşylýan ho
wa
nyň
ýagdaýy barada berýän maglumaty:
Aşgabatda: az-kem bulutly howa
bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi
sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine +26...+28° ma
ýyl, gündizine +38...+40° yssy bolar.
Howanyň basyşy 728 mm. Çyglylygy
10 — 30 %.
Balk an wel aý at ynd a: az-kem
bulutly how a bolup, dem irg az ykgünbatardan tizligi sekuntda 9 — 14
metr e ýetý än şem al öws er. How a
gijesine +22...+27° maýyl, gündizine
+36...+41° yssy, kenarýaka etrapla
rynda +30...+35° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa
+33...+35°, basyşy 747 mm. Çyglylygy
35 — 55 %.
Awazada: howa +32...+34°, ba
syşy 753 mm. Çyglylygy 40 — 60 %.
Balk an ab at şäh er ind e: how a
+39...+41°, basyşy 752 mm. Çyglylygy
15 — 35 %.
Ahal wel aý at ynd a: az-kem bu
lutly howa bolup, demirgazyk-gün
bat ard an tizlig i sek untd a 9 — 14
metr e ýetý än şem al öws er. How a
gijesine +23...+28° maýyl, gündizine
+36...+41° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +39...+41°,
basyşy 734 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.
Tejen şäherinde: howa +38...+40°,
basyşy 736 mm. Çyglylygy 15 — 35 %.
Mar y wel aý at ynd a: az-kem bu
lutly howa bolup, demirgazyk-gün

Gazetiò çap ediliºiniò hiline
Türkmenistanyò Metbugat merkezi jogap
berýär. Telefony — 39-95-36.

dog ard an tizlig i sek untd a 9 — 14
metr e ýetý än şem al öws er. How a
gijesine +21...+26° maýyl, gündizine
+35...+40° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +38...+40°,
basyşy 732 mm. Çyglylygy 10 — 30 %.
Baýr am aly şäh er ind e: how a
+37...+39°, basyşy 731 mm. Çyglylygy
15 — 35 %.
Lebap welaýatynda: az-kem bu
lutly howa bolup, demirgazyk-gün
dog ard an tizlig i sek untd a 9 — 14
metr e ýetý än şem al öws er. How a
gijesine +21...+26° maýyl, gündizine
+35...+40° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa
+37...+39°, basyşy 733 mm. Çyglylygy
10 — 30 %.
K e r k i ş ä h e r i n d e : h o w a
+38...+40°, bas yş y 728 mm. Çyg
lylyg y 5 — 25 %.
Daş og uz wel aý at ynd a: az-kem
bulutly how a bolup, dem irg az ykgünbatardan tizligi sekuntda 8 — 13
metr e ýetý än şem al öws er. How a
gijesine +22...+27° maýyl, gündizine
+36...+41° yssy bolar.
D a ş o g u z ş ä h e r i n d e : how a
+38...+40°, basyşy 745 mm. Çyglyly
gy 15 — 35 %.
Kön eürg enç şäh er ind e: how a
+37...+39°, basyşy 747 mm. Çyglylygy
10 — 30 %.

AGYZ-BURUN ÖRTÜKLERINI
DAKYNMAGY UNUTMAŇ!

Gazet Hojalyk hasaplaºygyndaky
redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde
taýýarlanyldy. Türkmenistanyò Metbugat
jogapkär kätip — 38-61-16,
merkezinde ofset usulynda çap edildi.
bölümler — 38-60-92, 38-60-97, 38-61-04,
Indeksi 69476. Möçberi 2 çap kagyzy.
38-61-05, 38-61-06, 38-61-07, 38-61-19, 38-61-23.
Formaty A-2.

döredijilik mekany. Gazet hepdäniò siºenbe, penºenbe, ºenbe günleri çykýar. Redaksiýa gelen
golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar, olara syn we jogap berilmeýär.

Döwletmyrat NURYÝEW,
şahyr.

HOWA MAGLUMATY

Redaksiýanyňƒ telefonlary: 
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Gazet 1992-nji ýylyò 
12-nji sentýabryndan bäri
çykýar.

Gazeti elektron görnüşde
«turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm»
internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat»
mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
E-mail: watan-gazeti@online.tm

Sany 25 549. 
Bahasy 30 teòòe. 
A-107197.

