C M Y K

— Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
biz beýik işleri amala aşyrmalydyrys!

Düný äde BMG tarap yndan ykrar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹104 (99664) * 2021-nji ýylyò 31-nji awgusty, sişenbe.

Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň mejlisi
27-nji awgustda hormatly Preziden
tim iz Gurbanguly Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabine
tiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugur
laryna hem-de birnäçe resminamalaryň
tasl am al ar yn a gar ald y.
Döwl et Başt ut an ym yz mejlisiň gün
tert ib in e geçm ek bil en, Min istrl er
Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb asary
S.Berdimuhamedowa söz berd i.
Horm atl y Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, welaýatlarda hem-de paýtagty
myzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň
ýokary hiliniň hem-de olaryň bellenilen
möhletlerde tamamlanmagynyň esasy
talap bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň
bil en bagl yl ykd a, desg al ard a aln yp
bar ylý an gurl uş yk, olar y ulanm ag a
berm äg e taýý arl yk işl er in e, şeýl e
hem seb itl er i we ýu r d u m y z y ň baş
şäherini mundan beýläk-de ösdürmegiň

meýilnamalarynyň öz wagtynda ýerine
ýetirilişine hemişelik esasda gözegçi
ligi üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet
Başt ut an ym yz deg işl i ýolb aşç yl ar a
anyk tabşyryklary berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz hus us y
bölegiň höweslendirilmeginiň önümçilik
ulg amynyň döwreb apl aşd yr ylm agyny
hem-de okgunly ösüşini, kompaniýala
ryň we hususy kärhanalaryň innowasiýa
ugurly iş alyp barmagyny, daşyndan geti
rilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de
eksport ugurly önümçilikleriň döredilme
gini göz öňünde tutýandygyny belledi.
Şun uň bil en bagl yl ykd a, türkm en
işewürliginiň wekilleriniň taslamalaryny
maliýeleşdirmek üçin goldaw bermek
ägirt uly ähmiýete eýedir diýip, döwlet
Başt ut an ym yz aýtd y.
Min istrl er Kab in et in iň Başlygynyň
orunb as ar y Ş.Abdr ahm an ow neb it
gaz topl um yn yň pud akl arynda alnyp

telefon arkaly
söhbetdeşlik
29-njy awgustda hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy
Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly
söhbetdeşlik boldy.
Söhb etd eşl ig iň dow am ynda Ýew
ropa bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň
herek et edý än hyzmatdaşlyk gur allarynyň çäklerinde, hususan-da, “Ýew
ropa Bileleşigi — Türkmenistan” Bile
lik d ä k i k o m it et iniň, Parl am ent ar a
dial og yň , Adam huk uklary boýunça
dialogyň, daşary syýasat edaralarynyň
arasyndaky konsultatiw duşuşyklaryň
çäkl er ind e hem-de hyzm atd aşl yg yň
aýry-aýry meseleleri boýunça netijeli
ösd ür ilý änd ig i aýr at yn bell en ildi.
Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Türk
menistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň
aras ynd ak y ynan yşm ak esas ynd a
gur alý an net ij el i gatn aş yklar barada
durup geçdi.
Hormatly Prezid entimiz Owganys
tanda bolup geçýän häzirki ýagdaýda
Türkmenistanyň amala aşyrýan işleri
bar ad a dur up geçm ek bil en, ýurd u
myz yň türkm en-owg an ykd ys ad y

gatn aş ykl ar yn y hem-de owg an hal
kyna zerur ynsanperwerlik goldawyny
berm ek boý unça anyk çäreleri gör
ýändigine ünsi çekdi.
Hususan-da, Türkmenistan hereket
edýän şertnamalara laýyklykda, goňşy
döwlete elektrik energiýasyny ibermegini
dowam edýär. Mälim bolşy ýaly, türkmen
elektrik energiýasy Owganystana birnä
çe ugurlar boýunça iberilýär. Munuň özi
Owganystanyň demirgazyk welaýatla
ryny, ýurduň günbatar we demirgazyk-günbatar sebitlerini elektrik togy bilen
üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Öz nobatynda, jenap Şarl Mişel Türk
menistanyň Baştutanynyň ählumumy
howpsuzlygyň, durnuklylygyň üpjün edil
megine hem-de Merkezi Aziýada dur
nukly ösüş üçin şertleriň döredilmegine
gönükdirilen halkara başlangyçlarynyň
möhümdigini hem-de öz wagtynda öňe
sürlendigini aýdyp, Ýewropa Bileleşigi
niň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň oňyn d a ş a r y
syýasy ugruny hem-de döredijilikli baş
langyçlaryny goldaýandygyny belledi.
«Balkan».

barylýan işleriň ýagdaýy we «Türkmen
gaz» döwlet konserni tarapyndan tebigy
gazy gaýtadan işlemek boýunça taýýar
lanylan taslamalary durmuşa geçirmek
ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada
hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz has ab at y
diňl äp, döwl et im iz iň ykdysady syýa
satynyň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi.
Oňa laýyklykda, senagatyň binýatlaýyn
pudaklarynyň, şol sanda ýangyç-ener
get ik a topl um yn yň ö sd ür ilm eg in e
möh üm ähm iý et ber ilý är.
Mill i Lid er im iz Türkm en ist an yň
ýokary netijeli tehnologiýa esasynda
işleýän önümçiligiň döredilmegini esasy
ugur ediný änd ig in i bell äp, pud ag a
mund an beýl äk-de düný än iň ösen
tejribesiniň ornaşdyrylmagynyň wajyp
dyg yn a üns i çekd i.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary E.Orazgeldiýew geljek

ýylyň bugdaý hasylynyň düýbüni tut
mak boýunça welaýatlarda ekiş möw
süm in e gör ülý än taýý arl yk bar ada
hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp
hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna
ýüzlenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwründe ykdysadyýetiň ähli pudak
larynda, şol sanda oba hojalygynda oňat
netijeleriň gazanylýandygyny aýtdy.
Oba hojalygy pudagynyň ähli işgär
leriniň we gallaçylaryň öňünde bugdaý
ekiş i ýal y örän waj yp hem jogapkärli
möw
s üm dur. Ony öz wag
t yn
d a we
ýok ar y hill i hem-de gur am aç yl ykl y
geçirmek dänäniň bol hasylyny almaga
mümkinçilik berer. Döwlet Baştutany
myz bu barada aýtmak bilen, welaýat
lard a güýzl ük bugd aý ekiş in i 3-nji
sentý abrd a başl am ag a ak pat a berdi.
Milli Liderimiz halk ym yz yň asylly
däplerine eýerip, hormatly ýaşulularyň

gatnaşmagynda bu möwsüme girişme
lidigini belläp, zähmetsöýer gallaçylara
hem-de ähli oba hojalyk işgärlerine berk
jan saglyk, bagtyý ar we abad an dur
muş, bereketli topragymyzdan bol hasyl
almakda uly üstünlikleri arzuw etdi.
“Her bir dänäňiz müň bolsun, merdana
gallaçylar!” diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň
orunb as ar y Ç.Purç ekow ýurdumyzyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň horma
tyna meýilleşdirilen çärelere taýýarlygyň
çäklerinde alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz ýurd umy
zyň ulag ýoll ar yn yň we Aşg ab ad yň
köçeleriniň ulanyş ýagdaýyny yzygi
derli gow ul and yrm ag yň zer urd yg yn a
ünsi çekip hem-de bu babatda birnäçe
tankydy belliklerini aýdyp, ýurdumyzyň
asfalt kärhanalarynyň önümçilik müm
kinçiliklerini herekete girizmegiň, olary
doly güýjünde işletmegiň we ýol gurlu
şygyna degişli tehnikalary abatlamagyň
wajypdygyny aýtdy. Şunuň bilen bagly
lykda, wise-premýere degişli düzümi
döretmek babatda teklipleri tizden-tiz
taýýarlamak tabşyryldy.
Min istrl er Kab in et in iň ýan ynd ak y
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň
Baş direktory M.Çakyýew kosmos appa
ratlarynyň transponderlerini bermegiň
tert ib in i tass ykl am ak boý unç a aln yp
barlan işler barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz has ab at y
diňl äp, ykd ys ad yý et iň we sen ag atyň
ýokary tehnologiýalar esasynda hem-de
gelj eg i uly ulg aml ar y has ab a alm ak
arkaly diwersifikasiýa ýoly bilen ösdü
rilmegini Türkmenistanyň häzirki ýeten
derejesiniň talap edýändigini hem-de
munuň geljek üçin anyk çelgi bolup dur
ýandygyny nygtap, kosmos aragatnaşy
gynyň gürrüňsiz suratda şeýle ulgamla
ryň hataryna girýändigini belledi.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň
orunbasary Ç.Gylyjow Söwda we daşary
ykd ys ad y arag atnaşyklar ministrligine
degişli birnäçe kärhanalary paýdarlar
jemgyýetlerine öwürmek boýunça alnyp
barylýan işler barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýur
dumyzda söwda ulgamynyň sazlaşykly
ösüşe eýe bolýandygyny, onuň eýeçili
giň dürli görnüşlerine esaslanýandygyny
we tapgyrlaýyn esasda bazar gatna
şykl ar yn a geç iri lmeg in iň naz arlanyl
ýandygyny belledi.
Döwl et eýeç il ig ind äk i edar al ar y
dol and yrm ag yň net ij el iligini ýokarlan
dyrmak, olary paýdarlar jemgyýetlerine
öwürmek we ykdysadyýetiň düzüminde
hus us y ulg am yň paý yn y ýok arl an
dyrmak hem-de kiçi we orta telekeçiligi
ösdürmek ugrunda kesgitlenen meýil
namalary durmuşa geçirmek üçin ähli
tagallalary etmek babatda wise-prem
ýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg ynyň
orunbasary M.Mämmedowa Türkme
nist an yň Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyllyk

baýramyna görülýän taýý arl yk işl er i,
şeýl e hem sentý abr aýynd a ulan yl
maga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durm uş maks atl y bin al ar yň açyl yş
dabaralarynyň sanawy barada hasabat
berdi.
Şanl y sen e myn as ybetli döredijilik
duşuşyklary, sanly ulgam arkaly mas
lahatlar, sergiler, aýdym-sazly çykyşlar,
şygryýet agşamlary, mowzuklaýyn mas
lahatlar geçiriler we yglan edilen döre
dijilik bäsleşikleriniň jemleri jemleniler.
1-nji sentýabrda Aşgabatda we tutuş
ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni
mynasybetli dabaralar ýaýbaňlandyrylar.
Şeýl e hem täz e umum yb il im berý än
mekdepleriň açylyş dabaralary geçiriler.
Sentýabr aýynda dürli maksatly des
galaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň
we beýleki täze binalaryň açylyş daba
ralary bolar.
27-nji sentý abrd a paýt agt ym yzd a
hem-de wel aý atl ard a Wat an ym yz yň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyş
lan an dab ar al ar gur al ar. Şanly sene
mynasybetli Aşgabatda dabaraly baý
ramç yl yk ýör iş i, sung at uss atl ar yn yň
konserti we feýerwerk geçiriler. 28-nji
sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk
sp o rt to pl um y nd a a t ç ap yş y klar y
guralar.
Sentý abr aýynd a “Ýol her ek et iniň
howps uzl yg y — ömr üm iz iň rah at
lygy” atly ýol hereketiniň howpsuzlygy
boý unç a bir aýl yk ygl an edil er.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow has ab at y diňl äp,
parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň
ýoly bilen ynamly gadam urýan Türkme
nistanyň täze taryhy eýýamynyň wajyp
tapgyryny alamatlandyrýan mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly sene
sine taýýarlyk meselelerine jogapkärçi
likli, toplumlaýyn we hemmetaraplaýyn
oýlanyşykly çemeleşilmelidigini belledi.
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg ynyň
orunb as ar y S.Toýl yý ew täz e okuw
ýylynyň başlanmagyna görülýän taý
ýarl yk işl er i bar ad a has ab at berd i.
Bil iml er we tal yp ýaşl ar gün i hök
münde bellenilýän täze 2021 — 2022-nji
okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdu
myzyň ähli okuw mekdeplerinde baý
ramç yl yk çär el er i gur al ar. 1-nji synp
okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň
adyndan kompýuterler sowgat berler.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diň
läp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
d ö wr ü nd e ä girt uly başl ang yçl ar y
dowam etjek ýaş nesillerimizi mynasyp
terbiýelemek maksady bilen, milli bilim
ulg am yn y yzyg id erl i käm ill eşd irm ek
boýunça alnyp barylýan işleriň aýratyn
wajypdygyny nygtady.
Mill i Lid er im iz sanl y ulg am ark al y
geç ir il en mejl is i jeml äp, ond a döwl et
durm uş yn a deg işl i mes el el er iň ara
alnyp maslahatlaşylandygyny hem-de
pudaklaryň ösdürilmegine gönükdirilen
birnäçe resminamalaryň kabul edilendi
gini belledi.
«Balkan».

Resmi habarlar
Milli ykdysadyýetimize dünýä ölçeg
lerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary
yzygiderli ornaşdyrmak ar k a l y san l y
ykdysadyýeti emele getirmek, elektron
senagaty ösdürmek, ýurdumyzy öňde
baryjy döwletleriň derejesine ýetirmek,
“Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyl
larda sanl y ykd ys ad yý eti ösdürmegiň
Konsepsiýasynda” bellenen wezipeleri
üstünlikli durmuşa geçirmek maksady
bilen, Türkmenistanyň Prezidenti «Kiçi
we ort a tel ek eç il ig iň subý ektl er in iň
mill i progr amm a önümlerini döretmek
we enj aml ar yn y önd ürm ek hem-de
sat yn a lm a k we ulan yş a gir izm ek
boýunça taslamalaryny maliýe taýdan
goldamak hakynda» Karara gol çekdi.
Resm in am a laý ykl ykd a, Türkmenista
nyň Merkezi bankyna Türkmenistanyň
Ad al a t m in ist rl ig i, Türkm en ist an yň
Mal iý e we ykd ys ad yý et min istrl ig i,
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar
agentligi hem-de “Türkmenstandartlary”
Baş döwlet gullugy bilen bilelikde milli
progr amm a önüml er in i dör etm ek we
enjamlary öndürmek boýunça işler üçin
ýyllyk 2 göterim bilen, 2 ýyl ýeňillikli
döwri bolan 5 ýyl möhlete hem-de taý
ýar mill i progr amm a önüml er in iň we
enj am l a r y n y ň s a t y n alynm ag y we

ula nyşa girizilmegi üçin ýyllyk 2 göte
rim bilen, 6 aý ýeňillikli döwri bolan 3 ýyl
möhlete kiçi we orta telekeçiligiň sub
ýektlerine karzlary bermegiň Tertibini iki
aý möhletde taýýarlamak hem-de bel
lenen tert ipd e tassyklamak tabş yr yld y.
* * *
“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdu
myzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna
masyna” laýyklykda dokma pudagynyň
öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli dur
muşa geçirmek hem-de pudagyň kärha
nal ar yn yň işin i has-da kämilleşdirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň Prezi
dent i Kar ar a gol çekd i. Resm in am a
laýyklykda, Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrligine hem-de Türk
menistanyň Dokma senagaty ministrli
gine Türkmenistanyň Dokma senagaty
min istrl ig in iň “Türkm endokma” daşary
söwda kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk
görnüşini üýtgedip, ony “Türkmendokma”
açyk görn üşl i paýd arl ar jemg yý et in e
bell en en tert ipd e öwürm ek tabşyryldy.
Şeýl e hem “Türkm end okma” açyk
görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslan
dyr yj yl ar hökm ünd e Dokm a sen ag at y
ministrligine — esaslyk maýadaky paýy
90 göt er im hem-de min istrl igiň “Altyn
asyr” harytşynaslyk merkezine esaslyk

maýadaky paýy 10 göterim möçberde
paýl y gatn aşm ag a ygt yý ar ber ild i.
* * *
Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdür
mek, ýurdumyza maliýe serişdelerini çek
mekde halkara maliýe guramalary bilen
hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol
çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet
daş ar y ykd ys ad y iş bankyna Türkme
nistanyň adyndan Yslam ösüş bankynyň
Söwd an y mal iý el eşd irm ek boý unça
Yslam Korporasiýasyna agza bolmak we
bellenen tertipde resmileşdirmek bilen
bagly işleri geçirmäge ygtyýar berildi.
* * *
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Gurbangül Kakalyýewna Ataýe
wany başga işe geçmegi sebäpli, Zenan
lar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy
wezipesinden boşatmak hakynda Türk
men ist an yň Zen anl ar birl eş ig in iň Merkezi geňeşiniň XIII mejlisiniň 2021-nji
ýylyň 28-nji awgustynda çykaran XIII-1
belg il i kar ar y tass ykl an yld y.
* * *
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Gurbangül Kakalyýewna Ataýe
wany başga işe geçmegi sebäpli, Kär
deşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň
başlygy wezipesinden boşatmak hakynda

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşykla
ryn yň Mill i merk ez in iň VII mejl is in iň
2021-nji ýylyň 28-nji awgustynda çyka
ran VII-1 belgili karary tassyklanyldy.
* * *
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Akjemal Kerimberdiýewna Durdy
ýewany Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli
merkeziniň başlygy wezipesine saýlamak
hakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arka
laşyklarynyň Milli merkeziniň VII mejlisi
niň 2021-nji ýyl yň 28-nji awg ust ynd a
çykaran VII-2 belgili karary tassyklanyldy.
* * *
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bil en, Akj em al Ker imb erd iý ewn a Dur
dyýewany Zenanlar birleşiginiň Merkezi
geňeşiniň başlygy wezipesine saýlamak
hakynda Türkmenistanyň Zenanlar birle
şiginiň Merkezi geňeşiniň XIII mejlisiniň
2021-nji ýylyň 28-nji awgustynda çykaran
XIII-2 belgili karary tassyklanyldy.
* * *
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Akjemal Kerimberdiýewna Durdy
ýewa başga işe geçmegi sebäpli, Daşo
guz welaýatynyň häkiminiň bilim, mede
niýet, saglygy goraýyş we sport boýunça
orunbasary wezipesinden boşadyldy.
(TDH-niň habarlary esasynda
taýýarlanyldy).
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2021-nji ýylyò 31-nji awgusty.

1-nji sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar günüdir

Jaň sesinde bir üýtgeşik ýakym bar
Ylym-bilim meselesi biziň döw
let syýasatymyzda ileri tutulýan
wezipeleriň biridir. Sebäbi islen
dik ýurduň üstünlikli ösüşi, mälim
bolş y ýal y, ilk inj i nobatda, ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesi
bilen kesgitlenilýär. Biziň döwrü
mizde bilim ulgamynyň yzygiderli
kämilleşdirilmegi ýurdumyzyň dur
muş-ykd ys ad y taýdan okgunly
ösmeginiň, jemgyýetimiziň ruhy we
medeni taýdan sazlaşykly öňe git
meginiň esasy şertine öwrüldi.
Bil im ulg am yn yň yzyg id erl i
döwr eb apl aşd yr ylm ag y ilk inj i
ba sg a nç a kl a rd an körp el er iň
ukyp-başarnyklaryny ýüze çykar
m ag a w e ö sd ürm äg e, olar y
öňd eb ar yj y düný ä tejr ib es in e
daýanyp terbiýelemäge mümkinçi
lik berýär. Bu bolsa soňra olardan
Watanymyzy gülledip ösdürmäge
niýetlenen giň gerimli meýilnama
lary üstünlikli durmuşa geçirmäge
ukypl y ýok ar y hün ärl i işg ärleri
taýýarlamag a ýard am edýär.
«Milli bilim ulgamymyzyň dünýä
ylym-bilim ulgamy bilen sazlaşýan
we ata-babalarymyzyň asyrlaryň
dowamynda sünnälän aň-düşünje,
ruhy-ahlak, dünýägaraýyş-pelsepe
gymmatlyklaryny özünde jemleýän
aýdyň ýörelgesi bolmalydyr» diýip
belleýän hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda güneşli ülkämiziň

ähli künjeginde orta we ýokary
okuw mekdepleriniň, çagalar bag
larynyň hem-de sagaldyş mer
kezleriniň döwrebap desgalary
gurlup, ulanylmaga berildi. Şol
täze binalaryň hemmesi kompýu
ter, okuw-tehniki serişdeler, inte
raktiw multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edildi. Milli Lideri
miz häzirki zaman mekdebiniň
diň e bir ýok ar y bil iml i, sazl a
şykly ösen ýaşlary taýýarlamak
üçin okuw binýady bolmak bilen
çäklenmän, eýsem, milletiň intel
lektual kuwwatyndan netijeli peý
dalanmak üçin esasdygyny nyg
taýar.
Soňky ýyllarda hormatly Pre
zid ent im iz iň tag all as y bilen,
ýurdumyzda ýokary okuw mek
depleriniň täze binalary açyldy.
Okuw a teşn e tal yp ýaşl ar yň
sanynyň artýandygy bilen bag
lyl ykd a, olar a täz e hünärleriň
birn äç es i gir iz ild i. Şeýl e-de,
Aşg ab at şäh er ind en başl ap,
w el aý a tl ar y ň h e mm es i nd e
dürl i ugurl ar a ýör it el eşdirilen
orta hünär okuw mekdepleriniň
açylmagy Türkmenistanda bilim
ulg am yn y ösd ürm äge uly üns
ber ilý änd ig in iň aýdyň alamaty
dyr. Orta hünär okuw mekdep
leriniň köpeldilmegi ýurdumyzyň
halk hoj al yg yn yň dürl i pud ak
lar y üçin hün ä rl i i şg ä rl er iň

t aýý arl an yş yn y ýok ar y derejä
çykarmaga mümkinçilik berýär.
Gahr ym an Ark ad ag ym yzyň
belleýşi ýaly, biziň beýik geljegi
miz ýaşlaryň bagtyýarlygy, kadaly
ösüşi bilen berk baglydyr. Ýaşlar
Watanymyzyň güýç-kuwwaty we
abraý-mertebesidir. Merdana hal
kymyzyň watançylyk, zähmetsö
ýerlik, ahlaklylyk, ynsanperwerlik
ýaly ajaýyp häsiýetlerini özünde

jeml eý än nes illeriň terbiýelen
m eg i W at an ym yz y ň g ü ll ä p
ösmeginiň örän zerur şertleriniň
biri bolup durýar.
Şoňa görä hem, halkymyzyň
baý durmuş tejribesine daýanyp,
ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni
aň-bilim, beden taýdan ösüşine,
d ö wreb a p b il i m -t e rb iý es in e
hem-de jemg yý etç il ik durm u
şyna işjeň gatnaşmagy üçin ähli

Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!
Bu gün belent maksatlara ýarandyr,
Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!
Ylym çygry yklymlara ýaýrandyr,
Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!

Ýüreginde Watan, kitap elinde,
Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!
Täze tehnologiýa bar ygtyýary,
Arkadag sargydy arzuw-hyýaly,
Ylmyň merkezine öwrer Diýary,
Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!

Ýigidi batyrgaý, gyzy edaly,
Ýaryşlarda alýar ençe medaly,
Kalby Arkadaga alkyşdan doly,
Türkmen okuwçysy, türkmen talyby!

Arbat Arbadow,
Türkmenbaşy etrabyndaky 17-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Jahanda orny bar ylym-bilimde,
Äleme ses goşýar türkmen dilinde,

Kalbyň owazy
(Oýlanma)

Bagtdan paýly, Arkadagdan ser
paýly bala! Asman güneşi kimin päk
kalbyň dünýäme nur saçýar, köňlüme
ýagtylyk, güýç berýär. Seniň öňüňde
ýagt y ert irl er bar, äden ädiml er iň
bagta sary gitjekdir, bala! Şeýle-de
kalbyňa şugla, yşyk saljak nur bar, ol
nur ylym-bilimdir. Ylym-bilim diýilýän
baýlyk biziň ruhy dünýämiz iň göz el
lig id ir. Asm an gün eş i kim in açyk,
sad a kalb ym yz yň bak y gymmatlyklar yd y r. Se n şol gymm atl ykl ar a
eý e b o lm al ys yň, bal a! Seb äb i
sen Wat an yň gelj eg is iň, Berk ar ar
döwl et iň bagt yý arl yk döwr ün iň —

Ark ad agl y zam an an yň gelj eg isiň,
eziz bala!
Arkadagymyzyň saýasynda okap,
döwürde, durmuşda öz ornuňy tapmaga
ymtyl! Muny sen başararsyň! Sebäbi
seniň kalbyňda Gahryman Arkadaga,
Watana, ene-ata... söýgi bar. Söýgi bar
ýerinde bolsa seniň ýaş kalbyňdaky
wysallaryň hemişe hasyl bolar, bala!
Ak mekdep saňa garaşýar, ol seniň
durmuşyňa ak pata berjek, maksadyňa
ýetirjek iň uly başlangyçdyr, bala!
Ak mekdep gujak açyp,
Bu gün saňa garaşýar.

Bilimler ojagyna,
Bal çagalar ýaraşýar.
Oka, öwren, öňe git,
Kalbyň mydam baý bolsun.
Alan bilim-terbiýäň,
Öz göwnüňe jaý bolsun.
Kämil bilim-düşünjäň,
Saňa bagt getirsin.
Arkadagly ak günler,
Maksadyňa ýetirsin!
Allanazar Aýnazarow,
Esenguly etrabyndaky 10-njy orta
mekdebiň mugallymy.

Arzuw ym hasyl boldy
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllyk toýunyň uly daba
ral ar a besl ený än ýyl ynd a talyp
bolmagym meniň göwün guşumy
asmana göterdi. Garaşsyz, baky
Bit ar ap döwl et im iz iň bagt yý ar
talyby bolmak baradaky arzuwy
myň hasyl bolandygy üçin diýseň
begenýärin.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt y
ýarlyk döwründe bilim ulgamyny ösdürmek
hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup
durý ar. Mähr ib an Ark ad ag ym yz yň tag al
lalary bilen ýurdumyzyň bilim we ylym bin
ýad yn y pugt al and yrm ag a, ulg am y dün
ýän iň öňdebaryjy döwletleriniň derejesine
ýetirmäge, maddy-enjaml aý yn üpj ünç iligini
artd yrm ag a gön ükd ir il en uly işl er dur
muşa geçirilýär. Ykdysadyýetimiziň esasy

pudaklarynyň biri bolan nebitgaz
senagaty ählitaraplaýyn ösdürilýär,
döwrebaplaşdyrylýar, sanly tehno
logiýalar ornaşdyrylýar. Döredilýän
giň mümkinçiliklerden ýerlikli peý
dalanyp, öz saýlap alan ugrumdan
hünär öwrenip, ylymlar dünýäsiniň
çuňluklaryny özleşdirmegi hem-de
neb itg az pud ag yn yň ösüşl er in e
goşant goşmagy maksat edinýärin.
«Bil im alm ak, hün är öwrenmek, beden
we ruhy taýdan sagdyn ösmek halkymyzyň
gadymdan gelýän nusgalyk milli ýörelgesi
dir» diý ip nygt aý an Gahr yman Arkadagy
myzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent
baş yn yň aman bolm ag yn y arz uw edýärin.
Gülälek Gudykowa,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit
we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň
1-nji ýyl talyby.

Ýürek buýsançdan doly
Her bir güni taryhyň gatlaryna
altyn harplar bilen ýazylýan Ber
kar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwr ünd e ylym-bilim ulgamynyň
ösdürilmegi eşretli hem bagtyýar
durm uş ym yz yň gözbaş y bol up
dur
ýar. Şol bir wagt
da-da aja
ýyp
döwr üm izd e med en iý et iň, sun
gatyň ösmegine uly üns berilýär,
hal yp a-şäg irtl ik ýol y üst ünl ikl i
dowam etdirilýär. Gahryman Arkadagymy
zyň ýolbaşçylygynda biziň — ýaşlaryň sun
gatyň islendik ugrundan bilim almagymyz,
ukyp-başarnygymyzy açyp görkezmegimiz
üçin döredilýän şert-mümkinçilikler aýratyn
bellenilmäge mynasypdyr. Ata Watanymy
zyň gülläp ösmegi, merdana halkymyzyň
abadan durmuşda ýaşamagy, ýurdumyzyň
halk ar a abr aý yn yň ýok ar y göt er ilm eg i
ugr und a tut uml y işl er i durm uş a geçirýän
horm atl y Prez id ent im iz iň edý än atalyk

aladalaryna mynasyp jogap ber
mek biziň perzentlik borjumyzdyr.
«Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylynda
maňa welaýat ýörite sungat mekde
biniň talyby bolmak bagty miýesser
etdi. Sungat ojagynda halypalardan
sungatyň inçe tilsimlerini öwrenip,
ýurdumyzyň beýik ösüşlerine myna
syp goşandymy goşmak — esasy
arzuwym. Şonuň üçinem yhlas-başarnygymy
gaýgyrman, oňat okajakdygyma, saýlap alan
hünärimiň eýesi boljakdygyma ynandyrýaryn.
Ýaşlaryň bilimli, hünärli adamlar bolup
ýet işm ek leri ugr und a taýs yz tag all al ar y
edýän Arkadag Prezidentimiziň jany sag,
ömr i uzak, il-ýurt ähm iý etl i tut uml y işl er i
elm yd am a row aç bols un!
Umyt Gurbanow,
welaýat ýörite sungat mekdebiniň
1-nji ýyl talyby.

şertleri döretmäge, sagdyn dur
muş kadalar yn y kem al a getir
mäge aýratyn ähmiýet berilýär.
H e r b i r h a lk y ň m ed en i
miras y — onuň bah as yz ruh y
baýlygy. Sebäbi onda pähimdar
ata-bab al ar yň asyrl ar yň syn a
gyndan geçen iň kämil, terbiýeçilik
ähmiýetli zatlary jemlenen. Döw
let Başt ut anymyz ýurdumyzda
ylym-bil im işin i kämilleşdirmek

Gahr ym an Ark ad agy
myzyň: «Biz 2007-nji ýylda
bil im ulg am ynd a özgert
meleri durmuşa geçirmäge
gir işd ik. Häzirki döwürde
bu ulgamyň maddy-enjam
laýyn binýadyny döwrebap
ýagdaýa getirmekden baş
lap, onuň düzümini, bilim
we terbiýe bermegiň usu
lyý et in i käm ill eşd irm äge
çenli uly işler edildi» diýen

tehnologiýalar bilen enjam
laşd yr yl an bil im-terb iýe
ojakl ar y, sport desgalary
ýaş nesilleriň giň dünýä
gar aý yşl y, edep-terbiýeli,
bilimli, beden taýdan sag
dyn adamlar bolup ýetiş
mekl er i üçin ähl i şertleri
özünde jemleýär. Biri-birin
den kaşaň, ak mermerden
gurl an şeýl e bin al arda
bilim alýan, sportuň dürli

Dünýä nusgalyk
işler
sözleri Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwrüniň
buýsandyryjy hakykatydyr.
Ajaýyp zamanamyzda gel
jeg im iz iň eýel er i bol an
ýaşlara bilim-terbiýe ber
mekde, ylym öwretmekde
bil im işg ärl er i düný ä hil
derejesindäki şert-mümkin
çiliklerden peýdalanýarlar.
Horm atl y Prez id enti
miz iň par as atl y ýolb aş
çylygynda soňky ýyllard a
y l y md a , b il i md e ý eti
len sepg itl er diň e tarypa
mynasyp. Dünýä hil ülňü
ler ind e gurl up, iň ösen

görn üşl er i bil en meşgul
lanýan ýaş nesilleriň Gah
r ym a n A rk ad ag ym yz a
alk yşl ar y egs ilm ezdir.
Ylym-bilim ulgamynyň
uly ösüşlere eýe bolmak
lyg ynd a taýs yz tag all alary edýän, dünýä nusga
lyk işleri durmuşa geçir
ýän Arkadag Prezidenti
miziň jany sag, ömri uzak,
tut uml ar y hem iş e rowaç
bolsun!
Jennet Orazowa,
Balkanabat şäherindäki
2-nji çagalar sungat
mekdebiniň mugallymy.

üçin ýaş nesle halkymyzyň medeni
mir as yn y mekd ep ýyll ar ynd an
öwredip başlamagyň, soňra bu işi
ýok ary o k u w m e kd e plerinde
dowam etmegiň zerurdygyny bel
leýär. Watana bolan söýgi geç
mişe bolan söýginiň esasynda
döreýär. Ýaş nesil heniz orta mek
debe gatnap ýören döwründe şu
hakykat dogrusynda ilkinji düşün
jäni almaly. Kämillik ýaşyna ýeten
oglan-gyzyň bu düşünjesini jemgy
ýet has-da berkitmeli. Akyldarlaryň
biri: «Terbiýe — beýik iş» diýipdir.
Beýik işler bolsa, mälim bolşy ýaly,
hiç wagt
da aň
satlyk bilen ama
la
aşmaýar. Ýaş nesliň giň gözýetimli,
belent ahlakly, watançy ýaşlar bolup
ýetişmegi üçin, ilkinji nobatda,
olaryň ykbalyna jogap berýän uly
nesliň irginsiz yhlasy, azaby, tutan
ýerliligi, sabyrlylygy zerur. Bu —
durmuşyň mizemez hakykaty.
Jemg yý etç il ik ösüş in iň kuw
watly özgerdiji güýji hökmünde
ylym ýurd um yz yň durmuşynda
wajyp orun tutýar. Watanymyzyň
ylmyny ösüşiň hil taýdan täze,
dünýä derejesine çykarmak, ylmy
barlaglaryň hem-de tehniki işläp
düzm el er iň net ij el il igini ýokar
landyrmak, olary jemgyýetiň we
durmuşyň meselelerini çözmäge
gönükdirmek hormatly Preziden
timiziň ýurdumyzyň alymlarynyň,
tut uş jemg yý etç il ig iň öňünd e
goýý an baş wez ip es id ir.

Ýurd um yzd a şu günk i talyp
ýaşlaryň arasyndan ertir alymla
ryň çykmagy üçin yzygiderli alada
edilýär. Olaryň arasynda her ýyl
dürli ugurlar boýunça ylmy işleriň
bäsl eş ik leri geç ir ilý är. Berkarar
döwl et im iz iň bagt yý arl yk döw
ründe ýaş oglan-gyzlaryň arasynda
ylma bolan höwes artýar, ylmy
barlaglar bilen meşgullanmaga
hem-de ylym ulgamynda ýokary
derejelere ýetmäge isleg bildir
ýänleriň sany köpelýär. Bu bolsa
ýakyn geljekde Türkmenistanyň
ylmyny hil taýdan ösdürip, ýokary
sepgitlere ýetirip biljek ýaş alym
lardyr hünärmenleriň täze nesli
niň kemala geljekdigini aňladýar.
. . . 1 -n j i s e n tý a b r. Ü ý tg eşik
ýakymy bolan jaň sesi hiç kimi
bip arh goým az. Ak mekdebiň
tämiz otaglarynda okuw başlanar.
Mährem mugallym öz okuwçyla
ryny, talyplaryny ylym atly gyzykly
dünýä äkider. Olara öňde çylşy
ryml y gön ükm el er, mys all ar,
meseleler garaşýar. Ýöne yhlas
ets eň, olar yň hemm es i çöz ül
ýär. Özüň e agr am salm as aň,
ylyml y bol up bolm aýar!
J a ň k ak y lý a r. O n u ň s es i
m ug a ll y ml ar y b i l i m - t e r b i ý e
bermäge, çagalary, ýaşlary okamaga çag yrý ar. Işd e, okuwda
üst ünl ik gaz anm ak, öňe, diň e
öňe gitm ek nes ip ets in!
Amanmyrat Kiçigulow,
«Balkan».

Horm atl y Prez id en t im iz iň
parasatly baştutanlygynda Ber
karar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe eziz Diý ar ym yzda
amal a aşyr ylý an ylym-bil im
özgertmeleri bizi juda begen
dirýär. Munuň üçin Gahryman
Arkadagymyza bolan hoşally
gym yz asl a egs ilm eýär.
Ark ad ag Prez id ent im iz iň
ýurdumyzyň ylym-bilim ulga
m y nd a d u rm uş a g eç i rý än

öňdebaryjy tilsimatlary we iň
gowy tejr ib el er i, sanl y ulg am
giňd en orn aşd yrylýar. «Bilim
hak ynd a» Türkm en ist an yň
Kanunynyň rejelenen görnü
şin iň kab ul edilm egi güneşli
Diý ar ym yzd a her bir raýatyň
döwrebap bilim almagy, hünär
öwrenmegi, kämilleşmegi üçin
ähli şertleriň döredilýändiginiň,
ylym-bil im ösüş in iň ýok ar y
derejä ýetirilmegi üçin uly işleriň

Eşretli durmuşyň
sakasy
tutumly işleri, beýik başlangyç
lary şu günki eşretli durmuşy
m yz yň , bagt yý ar gelj eg im iziň berk biný ad yd yr. «Bil im
hak ynd a» Türkm en ist an yň
Kanunynyň rejelenen görnü
şiniň kabul edilmegi ýurdumy
zyň bilim ulgamynda täze ösüş
döwr ün iň başl aný and yg yny
alamatlandyrdy. Dünýäniň iň
kämil kompýuter tehnologiýa
lary bilen üpjün edilen ajaýyp
bil im ojakl ar ynd a okam ak,
hün ä r ö wr e nm e k ü ç in ähli
şert-müm k in ç il ikl er dör ed il
ýär. Bilim ojaklarynda dünýä
y lm yn y ň g az an a nl ar yn y ň

d u rm uş a geç ir ilý änd ig in iň
nob atd ak y sub utn am as ydyr.
Y l y m- b il i m h a lk y m y z y ň
eşr etl i durm uş yn yň sakasy
dyr, döwl et im iz iň ähl i babatdak y ösüşl er in iň her ek etl en-
diriji güýjüdir. Berkarar döwle
timizi ylymda, bilimde ösüşiň
ýokary derejelerine çykarmak
üçin taýsyz tagallalary edýän
Arkadag Prezidentimiziň jany
sag, ömri uzak, işleri hemişe
row aç bols un!
Maýagözel Meredowa,
Gumdag şäher häkimliginiň
1-nji başlangyç hünär okuw
mekdebiniň talyby.

Ertir ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk başlanýar

Ak ýollara asudalyk ýaraşýar
H o rm a tl y P r ez id e nt im i z i ň
pähim-paýhasyndan kemal tapan
Berk ar ar döwl et iň bag t y ý ar l yk
döwründe raýatlaryň rahatlygyny,
abadan ýaşaýşyny üpjün etmek
boý unç a örän uly işl er aln yp
barylýar. Bu barada milli Liderimiz:
«Biz iň alyp barý an ähl i köpt a
raply işlerimiz mähriban halkymy
zyň hal-ýagd aý yny gowulandyr
maga, raýatlarymyz üçin abadan,
asuda we bagtyýar durmuşy üpjün
etm äg e gön ükd ir il end ir» diýip,
aýratyn nygtap aýdýar. Ata Wata
nymyzda amala aşyrylýan düýpli
özg ertm el er iň, bad alga berilýän
il-ýurt bähb itl i, düný ä ähm iý etli
başlangyçlaryň we durmuşymy
zyň ähli ugurlarynda gazanylýan
görlüp-eşidilmedik ägirt uly üstün
likl er iň mys al ynd a muňa aýdyň
göz ýetirmek bolýar.
Mälim bolşy ýaly, ajaýyp zama
nam yzd a ýurd um yz yň ýol-ulag
düz üm i barh a käm ill eşd ir ilýär.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz
tagallalarynyň netijesinde awto
mobil ulaglary ulgamynyň maddy-enj aml aý yn biný ad yny berkit
mek, ulag ýollaryny halkara ölçeg
lerine laý yk get irm ek boý unç a
durmuşa geçirilýän tutumly işler
mun uň aýd yň subutnamasydyr.
Şeýle döwrebap ýollarda hereke
tiň howpsuzlygyny üpjün etmek
boýunça alnyp barylýan degişli
işler ýol hereketinde sazlaşygy
gazanmaga mümkinçilik berýär.
Bu bolsa ynsanyň iň gymmatly
baýl yg y bol an jan sagl yg yn y
gorap saklamak ýaly iň möhüm
wez ip än i durm uş a geçirmegiň
esasy şertidir. Ýollarda howpsuz
lygyň üpjün edilmelidigini, ynsan
ömrüniň goralmalydygyny Gah
ryman Arkadagymyz bize hemişe
sarg aý ar. Bu jog apk ärli wezipä

üstünlikli hötde gelmek üçin döw
let Baştutanymyz tarapyndan ähli
şertleriň döredilip berilmegi bolsa
bizi tagallalary birleşdirip, has-da
tijenip işlemäge borçly edýär.
Ýurd um yzd a her ýylyň sent
ýabr aýynd a «Ýol her ek etiniň
howpsuzlygy — ömrümiziň rahat
lyg y» diý en at bil en bir aýl yk
geçirmek indi asylly däbe öwrüldi.

Giň gerimli bu çäre ýollarymyzda
howpsuzlygy gazanmak babatda
durmuşa geçirilýän döwlet ähmi
ý e tl i i şl eri ň e s as yn y d ü zý ä r.
Eýsem, biraýlygy geçirmek bilen,
öňd e goýl an maks at nämeden
ybar at? Ol, ilk inj i nobatda, ýol
hereketiniň düzgünleriniň pugta
berjaý edilmegini gazanmakdan,
bu babatda sürüjileriň we pyýa
dal ar yň düş ünj el er in i has-da
ýok arl and yrm akd an we şon uň
bilen bir wagtda hem jogapkärçi
ligini artdyrmakdan, ahyrky neti
jede bolsa, ýol-ulag hadysalary
nyň öňün i alm akdan ybaratdyr.
Mahl as y, ol adaml ar yň sagl y
gyny goramak bilen bir hatarda,

abadan, rahat ýaşamagyny hem
üpj ün etm äg e gön ükd ir il end ir.
B ira ýl yg y ý ok ary d erej ed e
guramaç yl y kl y g eç i rm e k üçin
dürli mazmunly çäreleriň ýörite
meý iln am as yn y işl äp düzd ük.
Meýilnamada göz öňünde tutulan
işleriň möhüm bölegi sürüjileriň,
pyýada ýolagçylaryň, şeýle hem
çagalaryň arasynda düşündiriş we

öňün i alyş işl er in i guramakdan,
hukuk goraýjy edaralaryň işgär
leri, jemgyýetçilik guramalarynyň
wekilleri bilen bilelikde bilim-terbi
ýeçilik edaralarynda, kärhanalarda
hem-de guramalarda wagyz-nesi
hat çärelerini geçirmekden yba
ratdyr. Olarda ediljek çykyşlarda
ýoll ar ym yz yň abad anç yl yg yn y
üpjün etm eg i ň ä hm iý et i w e
zer u rl yg y, şeýl e-de awt oul ag
ser işd el er in iň artm agynyň, gat
nawlaryň köpelmeginiň ýol here
ket in iň düzg ünl er in i has pugt a
berj aý etm ek zer url yg yn y ýüz e
çyk arý and yg y, şon uň üçin em
köçe-ýol hereketiniň kadalarynyň
doly berjaý edilmelidigi, şol bir

wagtyň özünde bu babatda pyýa
dalaryň hem öz borçlarynyň bar
dyg y hak ynd a giň işl eýin durlup
geç il er. Mund an başg a-da, ýol
her ek et in iň sazl aş yg yny gazan
makd a, ýol-ulag had ys al arynyň
öňüni almakda raýatlaryň jogap
kärç il ig i bar ad a sow al-jog apl ar
alşylar. Bu çäreleriň ýollarda ulag
ser işd el er in iň we pyý ad al ar yň
her ek et in iň sazlaşygyny gazan
maga uly peýda berýändigini tej
ribe görkezýär.
«Ýol her ek et in iň howps uz
lygy — ömrümiziň rahatlygy» atly
biraýlygyň üstünlikli geçirilmegine
goşant goşmak biziň hemmämi
ziň borjumyzdyr. Sebäbi ol ýolla
rymyzda howpsuz hereketi üpjün
e tm e kd e w e r aý a tl a r y m y z y ň
ömrüni, jan saglygyny goramakda
uly ähmiýete eýedir. Munuň üçin
ähli şertleri döredip berýän, ýur
dumyzyň her bir raýatynyň bag
tyýar durmuşda rahat ýaşamagy
hakynda ýadawsyz alada edýän
Gahryman Arkadagymyza alkyş
aýdý ar ys. Ak ýoll ar a asud alyk
ýar aşý ar, goý, olard a her ek et
hem iş e howps uz bols un!
Gylyçmämmet Amanow,
welaýat Polisiýa müdirliginiň
polisiýanyň ýol gözegçiligi
bölüminiň müdiri,
polisiýanyň maýory.

C M Y K

2021-nji ýylyò 31-nji awgusty.

T ü r km en i s t an y ň G ar a şs y zl y g yn y ň 3 0 ý y ll y g yn a

Bagtyýarlygyň rowaç menzilleri
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we «Balkan» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki sahypasy
Bereket
etraby

Ark adagyň yhlasyndan özg er en etrap
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyl Etrabyň bagtyýar ýaşaýjylary şeýle buýsançly öýün i, 130 orunl yk köp ug url y hass ah an a
lyk sen es in iň ýok ar y ruh ubelentlikde garş y söhbedi hormatly Prezidentimiziň 2009-njy ny we 100 adamlyk saglyk öýüni, 50 orunlyk
lanýan häzirki günlerinde ýylyň 4-nji maýynda öňünden duýdurmazdan myhmanhanany öz içine aldy.
Ber ek et etr ab yn a bol an iş sap aryna syr yk
dyrý arl ar. Mun uň özi ýön e

welaý at ym yz yň etr apl arynd a, şäh erl er ind e ýerden däl, sebäbi ýerli ýaşaýjylaryň nygta
ý u r t berk ar arl yg y ýyll ar y içind e durm uş a ýyşlary ýaly, etr ap merk ez ind e amal a aşyr y
geçirilen giň gerimli özgertmeler dogrusynda lan topl uml aý yn özg ertm el er hut şol gün
den gözb aş alyp gaýdýar.
Arkadag Prezidentimiz bu iş saparyndan
sanl yj a gün geç end en soň, has tak yg y, şol
ýyl yň 9-njy maý ynd a geç ir en Min istrl er
Kabin et in iň mejl is ind e «Balkan welaýatyn yň
Ber ek et şäh er in i durm uş-ykd ys ad y taý
dan özgertmek hakynda» taryhy Karara gol
çekdi. Etrabyň ilatyna bagtly durmuşy peşgeş
beren bu ilhalar çözgütden gelip çykýan anyk
wezipeleri amala aşyrmagyň barşynda Bere
ket şäherinde medeni-durmuş maksatly bina
lardyr desgalaryň birnäçesiniň gurluşyk işleri
bir wagtda alnyp baryldy. Ol gurluşyklar şäher
häk iml ig in iň edar a bin as yn y, her bir i iki
gatdan ybarat sekiz öýli ýaşaýyş jaýlarynyň
dördüsini, okatmagyň kämil enjamlary bilen
söhbet etmegiň aýratyn üpj ün edil en, sport zall y we meýd anç al y
lezzeti bar. Bereket etrabynda bolsa bu 340 orunlyk orta mekdepleriň ikisini, 160 orun-
babatda guwanara, buýsanara zat diýseň köp. lyk çagalar bagyny, 400 orunlyk medeniýet

Şeýle-de 120 orunlyk çeper halyçyl yk kär h a
nasy, 150 iş orunlyk tikin fabrigi, awtomobil
menzili we 70 awtoulaga niýetlenen awtoulag
lar kärhanasy, demir ýol lokomotiw deposy,
bazarly söwda merkezi, aragatnaşyk bölümi
niň edar a jaý y döwr eb ap bin al ar yň hat a
ryny artdyrdy. Bulardan

Ý o d ly taý aj y kl a r , ý o d ly g al a ml a r

Türkm en topr ag yn yň teb ig y
çig mal serişdelerini netijeli peý
dalanmak bilen täze dermanlyk

ser işd el er in i işl äp taýý arl am ak,
olar y önd ürm eg iň möçb erl er in i
artdyrmak hormatly Prezidentimi
ziň ýurdumyzyň saglygy goraýyş

ulgamyny ösdürmekde öňde goý
ýan esas y wez ip el er in iň biridir.
«Türkm end erm ans en ag at» bir
leşiginiň Bereket ýod önümçiligi
kärh an as y Ark ad ag Prez id en
timiziň şeýle aladalarynyň aja
ýyp miw es id ir. Aslynda, kärha
nan yň bu ýerd e gur ulm ag yn yň
esasy şertleriniň birem, sebitde
gymm atl y çig mal bol an ýoduň
uly gorlarynyň jemlenenligi bilen
berk bagl an yş ykl yd yr.
Kärhananyň önümçilik kuwwaty
ýylda ýodly taýajyklaryň 250 mil
lionyny, ýodly galamlaryň 50 million yn y, diş ser işd el eriniň bolsa
500 müňüsini öndürmäge müm
kinçilik berýär. Dermanlyk seriş
del er iň bu görn üşl er in i önd ür
mekde zerur bolan ýoduň sebitde
uly gorlarynyň jemlenenligini ýaňy
hem belläp geçipdik. Polipropilen —
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işl eý än zaw odl ar topl um yn yň
öndürýän esasy çig mal serişde
leriniň biri. Pagta bolsa ýurdumy
zyň esasy baýlyklarynyň biri bolup
durýar. Diýmek, kärhanada öndü
rilýän önümler üçin gerek bolan
çig m all ar yň ähl is i diý en ýal y
ýurd um yzd a bar. Mun uň özi bu

ýerde işleri düşewüntli ýola goý
mag a mümk inç il ik berýär.
Ber ek et ýod önümçiligi kär
hanasynda taýýarlanylýan derman

başga-da, Bereket şäherine bir müň belgilik
telefon beketli aragatnaşyk ulgamy, elektrik
geçiriş ulgamlary, suw we lagym geçirijileri
çekilip, lagym arassalaýjy desga guruldy.
Görşümiz ýaly, Bereket şäheriniň keşbine
altyn röwüş çaýyp, ýerli ýaşaýjylara bagtyýar
durm uş y peşg eş ber en bu bin al ard yr des
galary diňe bir sanap çykmak üçin hem eslije
wagt ger ek. Tar yp yn y eden iň e müň öwr a
degýän ol binalar özboluşly döwrebap şäher
çäni emele getirip, Aşgabat — Türkmenbaşy
awtomobil ýolundan etrap merkezine uzaýan
ikit ar apl aý yn ulag ýol un yň ikiýan gyrasyna
bezeg berýär. Täs in tar ap y hem bu bin alar
toplumy mundan on ýyl ozal, ýurt Garaşsyz
lygymyzyň 20 ýyllyk ýubileýiniň uludan toý
lanylýan günlerinde hormatly Prezidentimiziň
ak patasy bilen dabaraly ýagdaýda ulanyşa
tabş yr yld y. Şond an bär i hem etr ap merk ez i
niň keşbine gelşik berip oturan bu binalardyr
desg al ar şäh er iň ýaş aýj yl ar ynyň buýs anj y
bol up gelý är. Seb äb i Gahr ym an Prez id en
timiziň gysga wagtyň dowamynda gurduryp
ber en bu bin al ar topl um yn yň il hyzm at yn a
berilmeginiň netijesinde bereketlileriň ýaşa
ýyş-durm uş y bil en gön üd en-gön i bagl an y
şykl y birg id en mes el el er özün iň oňyn çözg ü
dini tapdy. Munuň özi «Ilkinji nobatda meniň

ä hl i a l ad a m
halkym bolar» diýýän
mähr ib an Ark ad ag ymyzyň öz hal
kyna bolan nusgalyk söýgi-buýsanjynyň täze
taryhymyza altyn harplar bilen ýazylan aýdyň
subutnamalarynyň biridir. Şeýle ajaýyp hak y
kat bols a, etr ab yň agz yb ir ilat yn yň beý ik
Gar aşs yzl yg ym yz a bol an buýs anj yn y kämill ik bel entl ikl er in e göt er ip, täz e zähm et
üstünl ikl er in e ruhl and yrý ar. Etr ab yň güns aýyn özg erý än bin ag ärl ik keşb i, dürl i pud ak
lard a ýet ilý än bel ent sepg itl er, Gar aşs yzl yg ym yz yň tar yh y sen es in e taýý arl an yl
ý a n toý serp aýl ar y mun y dol y açyp gör
kezý är.

D ö wr eb a p k e ş p d ä k i b a ýr y k ä rh an a
Bereket lokomotiw deposy etrapda baýry kärhanalaryň ilkinjile bol upd yr. Bu ýerd e orn aşd yr yl an häz irk i zam an önümç il ik
riniň hatarynda tanalýar. Onuň düýbi 1895-nji ýylda tutulýar. Ilkiba enj aml ar y bols a bu işl er i has ýeň ill eşdirdi.
dalar bu ýerde parawozlara zerur bolan hyzmatlar amala aşyrylan
Kärhananyň dizel bölüminde teplowozlaryň dizellerini abatla
bolsa, soňlugy bilen ýangyç arkaly işleýän teplowozlara hyzmat mak işleri alnyp barylýan bolsa, taýýarlaýyş sehinde teplowozlaryň
etmäge ýöriteleşdirilýär. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň aýdyň özgert
meleri bu baýry kärhananyň durmuşyny hem düýpli galkynyşa
eýe etdi. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen demir ýol loko
motiw deposynyň önümçilik düzümleri doly döwrebaplaşdyryldy.
Lok om ot iw dep os yn yň «TH-2» hem-de «TH-3» sehl er ind e
ornaşdyrylan enjamlar teplowozlaryň tehniki ýagdaýyny gözden
geçirmäge hem-de olara zerur bolan derejelerdäki hyzmatlary,
abatlaýyş işlerini tiz wagtyň içinde ýokary hilli ýerine ýetirmäge
şertleri üpjün edýär. Ýeri gelende aýtsak, öňler teplowozlaryň tigir
lerinde sazlaýyş işlerini geçirmek üçin ýerinden aýyrmaly bolýan
eken. Bu işde ýörite ýük göterijiler hem-de köp adam güýji gerek
elektrik hereketlendirijilerine hyzmatlar amala aşyrylýar. Şeýle-de
bu ýerde teplowozlara gerek bolan şaýlary ýasamak hem-de
gurallary abatlamak işlerini ýerine ýetirýän bölümiň işem üstün
likli ýola goýlupdyr. Kärhanada teplowozlaryň elektrik ulgamla
ryn a hyzm at etm ek, akk um ulý at orl ar yn y, ýang yç ulg am yn y
abatlamak işleriniň hem talaba laýyk alnyp barylýandygyny belle
mek gerek. Deponyň ýangyç-ýaglaýyş ätiýaçlygyny üpjün etmek,
bu ýerdäki ähli binalaryň ýyladyş we sowadyş, elektrik energiýa
ulgamlarynyň bökdençsiz işini gazanmak, ähli hojalyk işlerini
talaba laýyk ýola goýmak üçin ýörite bölümleriň hereket etmegi
kärhanada ýetilýän zähmet sepgitlerine düýpli itergi berýär.
Bereket lokomotiw deposynyň edara hem-de ulanyş binalary,
lokomotiw toparlarynyň dynç alyş binasynyň amatlyklary, döwre
bap naharhana hyzmaty kärhananyň agzybir işgärlerini has-da
netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrýar.

serişdeleri saglygy goraýyşda ulan
maga amatlylygy hem-de netijeliligi
bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin
hem olar stasionar bejeriş edarala
rynda, gaýragoýulmasyz lukmançy
lykda, şeýle-de gündelik durmuşda
giňden peýdalanylýar. Ýodly taýa
jyklardyr ýodly galamlar şikes ýet
melerde, hirurgiýa görnüşli ýaralary
arassalamakda hem-de beý l e k i
ýagdaýlarda islegli ser işd el erd ir.

Hal al zähm et — rysg al-ber ek ed iň gözb aş y
Ber ek et etr ab yn yň «Nurl y
meýdan» daýhan hojalygy eke
rançylyk ýerlerini hem-de
önümçilik des g a l a r y n y
ö z ü nd e j e ml em e k
bil en, hoj al ykda
ý et i lý ä n

belent sepgitler halal zähmetiň rys
gal-berekediň gözbaşy bolup durýan
dyg yn yň özb oluşly subutnamasydyr.
2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda welaýa
tymyzda iş saparynda bolan hormatly
Prezidentimiziň bu daýhan hojalygynda
alnyp barylýan işler bilen tanşyp, olara
ýokary baha bermegi «Nurly meýdanyň»
agzybir hem-de zähmetsöýer işgärle
rin i täz e üst ünl ikl er e ruhl and yrdy.
2013-nji ýyld a dör ed il en,
zähmetiň gaýnap-

-joşýan ýeri bolan bu daýhan hojalygy
Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil
ýolunyň golaýynda ýerleşýär. Hojaly
gyň Bereket etrabyndaky ekin meý
danynyň umumy möçberi 393 gektar
bolup, onuň 343,7 gektaryna ot-iýmlik
ekinler ekilýär. Önümçilik desgalary
nyň ýerleşýän ýeriniň meýdany bolsa
50 gekt ar a gol aýd yr.
«Nurly meýdanyň» önümçilik top
lumynda ýyllyk kuwwaty 8 müň tonna
barabar towuk etini öndürýän bölüm,
12 million jüýje çykarmaga niýetlenen
inkubatorly guşçulyk toplumy, şeýle-de

ýylda 16 million ýumurtga öndürmäge
niý etl en en guşç ul yk topl um y bol up,
olaryň önümleriniň alyjylaryň arasynda
ýokary islegden peýdalanýandygyny
bellemek gerek.
Daýh an hoj al yg yn yň guşl ar üçin
ýylda 72 müň tonna ýokumly iýmleri
öndürýän zawodynda, ýylda 100 müň
tonna et öndürmäge niýetlenen mal
darçylyk toplumynda hem işler talaba
laýyk ýola goýlandyr.
Güll er — durm uş ymyzyň bezegi,
toý-baýr aml ar yň, şatl ykl y wakalaryň
nyşany. Söhbedi edilýän hojalygyň

hem ýylda 500 müň sany bägül ösdü
rip ýetişdirýän ýyladyşhanasy bolup,
ond a güll er i ekm ek we köp eltm ek
bil en öz işl er in iň uss atl ar y meşg ul
lanýarlar. Bu ýerde ösdürilip ýetişdi
rilý än bäg üll er iň ýurd um yz yň çar
künj eg ind e meşh url yk gaz an and y
gynam aýtmak gerek.
«Nurly meýdan» daýhan hojalygy
nyň işgärleri bu hojalyga Gahry
man Arkadagymyzyň Şa
gadamynyň düşen

gününiň durmuşlarynyň iň ýatdan
çykmajak şanly sen es id ig in i
belläp, döredip berýän şert-mümkinçilikleri üçin hor
matly Prezidentimize
alk yş sözl er in i
aýdýarlar.

Sahypany taýýarlan Nurmämmet Hydyrow.
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Sumbardan joş alan zehin
Magt ymg ul y etr ab yn yň çägine aralaşyp,
uzakdan seleňläp görünýän Sünt-Hasar dagla
ryn y uly lezz et alm ak bil en synl ap barş yň a,
etrap merkezine golaýlanyňda, Aý daglaryna
göz üň düşý är. Ynh a-da, Sumb ar jülg es in iň
ugr y. Magt ymg ul y Pyr ag yn yň naz ar y düş en
keremli ýerler. Döwletgeldi Ökdirowyň mahmal
owaz bil en «Pyr ag yn y gör en dagl ar» diý ip
aýdan aýdymy kalbyňda ýaňlanyp, özüň hem
hiňleneniňi duýman galýarsyň.
Biziň bu günki söhbedimiz Döwletgeldi Ökdi
rowyň ýoluny yhlas bilen dowam edýän zehinli
bagşy Çaryýar Taýlyýew barada bolar.
Ol Magt ymg ul y etr ab yn yň Gerkez geňeşl i
gin e deg işl i Magt ymg al a obas ynd a 1973-nji
ýyld a dog ulý ar. Çag al yg ynd an Sum b a r yň
kenarynda tolkunlary synlap, sähel şemala öz
heňlerini goşýan gargydyr gamyşlaryň owa
zynd an lezz et alý ar.
Çar yý ar Taýl yý ew aýd ym-saz sung at yn a
imr in iş in i şeýl e beý an edý är: «Däd em elm y
dam a atam yň garg y tüýd ükde saz çalýandy
gyn y aýd ard y. Rad iod a tüýdügiň owaz y ýaňlansa, ejem: «Ataňyz saz çalýar» diýerdi. Biz
hem ylgaşyp gelip, üns berip diňleýärdik. Ol
sazlary meşhur tüýdükçi Baky Maşakow çal
ýar eken, biz ony ata
myz çal
ýan ýa
ly ka
bul
ederdik. Hakykatdan hem, atamyň gargy tüý
dükde çalan sazyndan melhem alyp, gyza
mykdan açylan çagalar köp bolupdyr. Şonuň
üçind ir-dä, men i çag al yk döwr ümd en bär i
garg y tüýd üg iň owaz y özün e maýyl etdi.
Sekiz-dokuz ýaşlarymdadym, bir gün atam
öýüm iz e gel end e, tüýd ük ýas ap berm eg in i
haý yş etd im. Ol elin e orag y alyp, öýüm iz iň
gapdalyndaky kümä söýelgi duran gargydan
göwnüne jaý birini aldy-da, tüýdük ýasap baş
lady. Agalarymyň birine sim getirtdi. Şol mahal
ejem çörek bişirmek üçin tamdyra ot goýbe
rip durdy, atam ýaňky simi tamdyrda gyzdyryp,
taýýarlan gargysynyň içinden geçirdi, bogunla
rynyň arasyndan her ýerräginden deşdi, taýýar
bolan tüýdügi çalmaga synanyşdy, emma başa
barmady, ol: «Ynha, oglum, dişiň bolmasa şeýle
bolýar — diýip, ahmyrly sözledi. — Hany, bala!
Sen em bir syn an yş» diýd i. Men hem çalj ak
bol up üfl ed im, hiç hil i owaz çykm ad y. Atam
tüýdügi maňa goýup, gaýtmak bilen boldy.
Men her gün ürç edip tüýdügi çaljak bolýar
dym, başa baranokdy. Birki aýlap eden yhla
symdan soňra, nähilidir bir owaz çykyp baş
lady, ýöne ol diňe owazdy, saz däldi. Edil şol
günleriň birinde atam öýe geldi. Men oňa öz
başarnygymy görkezdim. Ol: «Oglum, tüýdü
giň deşikleri dutaryň perdeleri ýalydyr, bar
makl ar yň bil en bas yp sazl amalydyr, ynha,
şonda saz bolar» diýdi.
Ykb al men i soňr a bell i tüýd ükç i Çar yý ar
Jum aý ew e sat aşd yrd y. Ond an sapak almak
miýesser etdi. Wagtyň geçmegi bilen, atamyň
hem-de halypamyň şol yhlaslary ýerine düşdi.
2015-nji ýylda Magtymguly etrap merkezinde
ýurdumyzyň ähli künjeklerinden myhmanlar
gelip, Magtymguly Pyragynyň muzeýi döwlet
derejesinde dabaraly açylanda, gargy tüýdükde
«Ýagma, bulut» diýen sazy ýerine ýetirdim».
Çaryýar on-onki ýaşlaryndan başlap, yhlas
bil en dut ar çalm ag y hem öwr en ip ugr aý ar.
Däd es i Baýr amm ämm et aga onuň saýl an
hünärini oňl aý ar. Daýh anç yl yk, mald arç yl yk,
tehnika ugrundan ogullaryna maslahatçy bolup
bilse-de, bu gudratly senede gezek gelende,
körpe ogly Çaryýara diňe daşyndan guwanmak
bil en çäkl enm el i bolý ar.

Dur m uş d a ug r u n a boljak bolsa bolaýýar
eken i. Sung at yň bu ýol un a düşm ekl ig ind e
bol an şowl ul ykl ar y ol şeýl e beý an edý är:
«1983-nji ýylyň bahar pasly ýaz ýagşy şabyr
dap ýagyp durdy, gapy kakyldy. Görsem Han
mämmet daýym, ýanynda myhmany hem bar
eken, dädemi sorady, ony ýanlary bilen alyp
gitdiler. Gijäniň bir wagty gaýdyp gelen dädem
geň gal ý an d y g y n y gizl em än şeýl e diýd i:
«Hälki gelen myhman obamyzda surata düşü
rilip ýörlen «Bagtyndan jyda düşen Pyragy»

kin of ilm ind e Mag tymgulynyň keşbini ýerine
ýetirýän ýigit eken-ä. Biz Hanmämmet daýyň
lar
da otur
dyk. Onuň saz ça
l
şy — du
ran bir
gudr at. Ann as eý it diý ilý än ol ýig it Myll y aga
nyň ady dakylan çowlugy eken».
Haw a, Hanm ämm et daý ym yň Annaseýit
Annamyradow bilen tanyşlygy ýakyn dostluga
öwrülip, olar her ýylyň maý aýynda Sumbaryň
ke n a r yn d a du ş uş m a g y şertleşýärler. Anna
seýit her ýyl diýen ýaly bahar paslynda biziň
obamyza gelerdi. 1988-nji ýylda biziň öýümize
myhmançylyga geldi. Dädem şol sapar hor
mat bilen oňa: «Mylly aga (ol Annaseýit Anna
myradowa şeýle ýüzlenerdi), meniň şu körpe
oglumyň saz çalşyny bir diňläp gör, heý, bir
zat çykjakmy?» diýip ýüzlendi. Men başardy
gymdan oňa saz çalyp berdim. Ol uzak garaş
dyrman: «Elleri gowy, yhlas etse, umyt bar —
diýd i. Soň am maň a ýüzlen ip: — Men hem
Daňat ar Öwez ow adyndaky ýörite sazçylyk
mekdebini tamamladym, sen hem şoňa taý
ýarlyk gör, ýöne bir aý öňünden meniň ýanyma
gel» diýdi. Netijede, 1990-njy ýylyň tomsunda
Aşg ab ad a bar yp, bir aýl ap hal yp a saz and a
nyň ýanyna gatnap, tälim aldym. Ol maňa saz
çaldyrmaýardy, diňe dutaryň kakuwyny gaýta
lap-gaýtalap kakdyrýardy. 28 gün bolanda, ol
ýylgyryp maňa: «Çary jan, Annaseýit hiç hili
saz öwr ed en ok diý ip näg il e bolý ans yň —
diýdi. Yzyndan hem: — Ynha, indi sen hakyky
Myll y agan yň kak uw yn y öwr end iň» diý ip,
sözüniň üstüni ýetirdi. Şeýdibem, meniň arzuw
edip ýör en «Maý ag öz el» saz ym bir hepd e
den başgaça ýaňlanyp başlady. Şeýlelik bile
nem, 1990-njy ýyld a okuw a gird im.
Okap ýören mahalym «Mekan» köşgünde
aýd ym-saz top ar ynd a işl eý än hal yp am yň
ýanyna häli-şindi barardym. Şonda meşhur
bagş y-saz and al ar bil en söhb etd eş bolm ak,
olaryň aýdymlaryny, sazlaryny diňlemek bagty
miýesser etdi. Şol toparda Ýagmyr Nurgeldiýew,

Ata Abl yý ew, Aým ämm et Aşyr ow, Dörtg ul y
Durdyýew, Ata Täçmämmedow, Oraz Annane
pes ow ýal y uss atl ar bard y.
Men esasy saz ugrundan okap, şoňa ýykgyn
edýärdim, ýöne aýdym hem aýdasym, özi hem
Döwl etg eld i Ökd ir ow yň ýol und an aýd as ym
gelýärdi, ýöne oňarmaryn diýip çekinýärdim.
Aýdym aýdyp başlamagyma, onda-da Döwlet
geldi halypanyň ýoluna düşmegime bir ýagdaý
sebäp boldy.
Men egn im dutarly her gün şol bir ýol
bilen okuwa gatnaýardym. Ýolum bir edaranyň
gapd al ynd an geçý ärd i. Şol sap ar edar an yň
işgärleriniň günortanlyga çykan mahaly eken.
Bir agaj yň köl eg es ind e üýş üp otur an adam
lardan biri: «Jig i m ! B i z s en i e lm yd am a
eliň dutarly görýäris, iş bilen başagaý bolany
myz üçin habar gatamzok, ynha, bu gün bary
myz dynç alyp otyrys, biz e bir aýd ym-saz
edip berip biljekmi?» diýip, mähirli ýüzlendi.
Men olar yň gapd al ynd a otur yp, dut ar ym y
gab yndan çykaryp, saz çalyp başladym, dörtbäş saz çalanymdan soňra, oturanlardan biri:
«Birk i san y aýd ym hem aýd yp ber äýs eň»
diýd i. «Men aýd ym aýd yp bilemok-da» diý
sem, ol: «Şu saz çalş yň bilen aýd ym hem
aýdaýsaň gowy boljak. Özüň nireden?» diýip
so
ra
dy. Men niredendigimi aýdanymdan soň
ol: «Özüň Sumbar jülgesinden bolup, Döwlet
geldi Ökdirowyň aýdymlaryndan aýtsaň, tüýs
ýerine düşerdi» diýdi. Ol ýerden gaýdanymdan
soňra, bar pikirim şol näbelli diňleýjiniň aýdan
teklibi boldy. Men ozal hem Döwletgeldi haly
panyň aýdymlaryna maýyl bolup ýördüm, ýöne
şol teklip meniň kalbymda has uly orun aldy.
Şondan ençeme ýyl geçeninden soňra-da,
etr ap merk ez im izd äk i çagalar sungat mekd ebinde bile işleşýän kärdeşim, sazanda Sapar
durdy Söýünowyň gyjakda sazandarlyk etme
ginde Döwletgeldi Ökdirowyň ýolundan aýdym
aýd yp başl ad ym».
2013-nji ýyl yň iýun aýyd y. Magt ymg ul y
etrabynyň Daýna obasyna türkmeniň meşhur
kompozitory Nury Halmämmedowyň 75 ýyllyk
ýubileýi mynasybetli ýygnanypdyk. Aşgabat
dan gelen myhmanlar bilen saglyk-amanlyk
sor aş yp durk ak, ýerl eşen otagymyza salam
ber ip, ell er i dut ar-gyj akl y Çar yý ar Taýl yý ew
bil e n S ap a rd u rd y S öý ün o w g i rd il e r. Dy nç
aln and an soňr a, aýd ym-saz başl and y. Çar y
ýar Döwletgeldi Ökdirowyň aýdymlaryny yzly-yzyn a ýer in e ýet ir ip ugr ad y. Şir in owazl y
aýdymlara maýyl bolup oturyşyma, esli wagt
dan soň başymy galdyranymda, myhmanla
ryňam bu aýdymlara melul bolup, başlaryny
yraýyşlaryny görüp, bagşa öz ýanymdan buý
sandym, guwandym.
Bir ýol a men Çar yý ard an D.Ökd ir owd an
näçeräk aýdymy aýdýandygyny soranymda,
ol: «Ýazga geçirilen ähli aýdymlaryny» diýip,
gysg aç a jog ap berd i.
Çar yý ar yň All ab erd i atl y ogl y wel aý at
ýör it e sung at mekd eb in i tam aml ady. Gyz y
Aýj er en — Maý a Kul yý ew a adynd ak y Türk
men milli konserwatoriýasynyň talyby. Körpe
ogly Rah ym — mekd ep okuwç ys y, ol Mag
tymguly etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň
«Gyj ak» böl üm in i tam aml ap, bu ugurd an
okuw yn y dow am etd irm äg e taýý arl yk gör üp
ýör. Biz em bagş yn yň özün e we maşg al a
agzalaryna sungat äleminde rowaçlyk arzuw
edýäris.
Amangeldi Hydyrow,
suratkeş.

Türkm enl er gaýt al anm aj ak ruh y we
edebi gymmatlyklary döreden, adamzadyň
medeni we ylmy genji-hazynasyna taýsyz
goşant goşan dünýäniň iň gadymy halklary
nyň biridir. Milli mirasymyzyň egsilmez çeş
mesi bolan el işleri hem biziň gelin- gyzla
rymyzyň şahyrana, joşgunly döredijiliginiň
nusgasy hökmünde asyrlar aşyp, nesilleri
miz e gowş upd yr.
Halk ym yz yň mill i başg apl ar y (telp ek,
tahýa, gupb a, bör ük...) ata-bab al ar ym yz,
ene-mam al ar ym yz bil en birl ikd e, tar yh y
uzak ýol geçd i. Mill i başg apl ar ym yz yň
döreýşi, olaryň bezeg aýratynlyklary barada

T a hý a

dürli rowaýatlar halk arasynda aýdylyp, dil
den-dil e geç ip gelý är.
Başgaplaryň taryhyna ser salsak, olaryň
dürli maksatlar bilen geýlendigine göz ýetir
ýäris. Ilkibaşda tebigy şertlerden, yssydan,
sowukdan goranmak üçin geýlen bolsa, döw
letler döräp, olaryň arasynda özara uruş
laryň başlanmagy bilen başgaplar başyňy
goramak, garşydaşyň howalasyny basmak,
duşm an a haýb atl y gör ünm ek, baýl yg yň y
mah ab atl and yrm ak, beýikligiňi görkezmek
üçin geýlipdir.
Halkymyzyň asyrlar boýy timarlap, biziň
günlerimize ýetiren we gaýtalanmajak sun
gat derejesine göterilen milli egin-eşikleri
miziň bir i hem türkm en tahýasydyr. Häzirki
döwürde tahýalar milli nyşan, bezeg hök
münd e ulan ylý ar. Mill i tahý am yz yň ort a
mekd epl er iň okuwç y lyb asl ar yn yň san a
wyn a gir iz ilm eg i hem okuwç yl ar ym yzd a
geçmişimize, milliligimize bolan söýgini ter
biýelem ekd e uly orun tapd y.
Her gün ir säher başy tahýaly, saçlary alaja
bilen beslenip örülen okuwçy we talyp gyz
lary göreniňde, gözüň dokunýar, şol pur
satda milli mirasymyzy ösdürmekde we ýaş
nesillerimizi milli mirasymyza hem-de mede
niýetimize laýyk terbiýelemekde ähli şertleri
döredip berýän Gahryman Arkadagymyza
müň keren alkyş aýdýarsyň.
Tahýany örän gadymy döwürlerden bäri
türkmen gyzlary we erkek adamlary geýip
dirler. Onuň nagyşlarynyň öz döreýiş taryhy
we özboluşly tikiliş aýratynlygy bar. Tahýa
ýerligi gara ýa-da gyzyl reňkli, berk matadan
taýýarlanýar. Ilki tahýanyň ülňi boýunça ýer
ligi biçilýär. Bir tahýalyk üçin 30-35 santimetr
mata gerek bolýar. Nagyş edilende endigan
düş er ýal y, şeýl e hem, berkl ik, ýyl yl yk,

Alkyş alsaň, mydam işiň oň bolar
Arkadag Prezidentimiz ýurdumyzy syýasy,
ykd ys ad y we med en i taýd an ösd ürm ek,
halk ym yz yň hal-ýagd aý yny gowulandyr
mak, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýeläp ýetiş
dirmek bilen bir hatarda, milli däp-dessurla
rymyzy gaýtadan dikeltmek ugrunda hem
il bähbitli uly işleri amala aşyrýar. Halkymy
zyň bolsa baý medeni mirasy bar. Şolaryň
bir i hem alk yşl ar we dil eglerdir.
Alkyş-dilegler sadaja sözler bilen aňlady
lypdyr. Mysal üçin, awça «Aw ganly bolsun!»
diýlip dileg edilse, ol hem öz gez eg inde
Türkm en edeb iý at yn yň uzak
hem baý taryhynda gelin-gyzla
ryň saçlaryny wasp etmedik şahyr,
megerem, ýok bolsa gerek. Olar
zenan saçlarynyň gözelligini tebi
gatyň iň bir täsin zatlaryna deňäp
dirl er. Gel in-gyzl ar yň saçlarynyň
arass al yg yn a, ideg ediş in e göz
aýlap, olar yň häs iý etl er i barada
netije çykarypdyrlar.
Irki döwürlerde gelin-gyzlar daň
bilen saçlaryny iki aýagyny uzadyp
otur yp dar apd yrl ar. Seb äb i ir
säherde perişdeler aýlanýan wagty
olar gelin-gyzlara owadanlyk eçiler
miş, bagt dilärmiş diýip yrym edipdirler. Yryma görä, düşen saçy zyň
magy günä hasaplapdyrlar. Eger
düşen saçy guşlar penjesi bilen alyp
Türkmenbaşy şäherindäki
1-nji orta mekdep tarapyndan
2003-nji ýyld a Toým ämm et
Aşyrmämmedowiç Täşliýewiň
ady
na ber
len A 0360603 bel
gili orta bilim hakyndaky şaha
datnamany ýitirilendigi sebäpli
güýçs üz has ap etm el i.

«Aw janly» diýip, jogap beripdir. Ýa-da oba
hojalyk, ekerançylyk bilen iş salyşýan daý
hanlara «Harmanyňa bereket!», «Tohumyň
müňlesin!», «Biriň müň bolsun!» diýip dileg
etseler, olar hem öz gezeklerinde «Ömrüňe
ber ek et!», «Ýaş yňa bereket!» diýip, jogap
gaýtarýarlar.
Eli çeper gelin-gyzlarymyzyň hem başlan
işlerini alkyşlap, dileg etmek däbi bar. Mysal
üçin, haly dokamaga başlan halyça «Işiň
ileri!» diýlip dileg edilýär, ol bolsa «Ömrüň
ileri!», «Taňryýalkasyn!» diýip, jogap berýär.

Sada, gysga we düşnükli dilegler şahyr
laryň döredijiliginde kämilleşip, şygyrlara
siň ipd ir. Türkm en halk dör ed ij il ig inde:
läle l er d e, hüw d ü l erde, ýaremezanlarda,
toý aýdymlarynda, nakyllarda hem halkyň
isl eg-arz uwl ar yn yň netijesi bol an alk yş-dil egl er öz myn as yp orn uny tapypdyr.
Mes el em, n ak y ll a rd a « A lk y ş bilen är
gögär», «Altyn alma, alkyş al» diýen nus
galara gabat gelmek bolýar. Alkyş-dileglere
türkm en halk yn yň gymm atl y edeb i mirasl ary bolan «Gork ut ata» we «Gör ogl y»

şadessanlarynda hem ýygy-ýygydan duş
gelmek bolýar.
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagal
lasy bilen bu gün ýurdumyzda tutulýan toý-baýramlarymyz milli öwüşginlere beslenýär.
Uly tutum bilen bellenilýän şol toý-baýramlar
halkymyzyň ýagşy alkyş-dilegleri bilen gar
şylanýar. Goý, päk ýürekli, kalby mähirden
doly ildeşlerimiziň edýän ýagşy dileg-doga
larynyň, alkyşlarynyň ählisi hasyl bolsun!
Muhammetgylyç Tagangylyjow,
«Balkan».

Zenan gözelligi
edilip goýlupdyr. Şeýle-de, gulpa
jyklar gyzlary gözden-dilden gora
ýar diýlip hasaplanylypdyr. Gulpak
toýl ar ynd a nog ul-nab at seçilip,
üzärlik tütedilipdir. Gyzyň saçyny
syran daýysyna halat-serpaý edi
lipdir.
Saç barada söhbet edilende,
bell em eli zatl ar yň ýen e bir i-de
gelinleriň saçyna altyndan ýa-da
kümüşden ýasalan asyk asmakla
rydyr. Asyk gelin hyzmat edende,
saçy öňüne düşüp, päsgel berip
durm azl yg yn a ýard am berý är.
Ýen e bir tar apd an bols a, bil in e

gitse, saç eýesi kellagyryly bolýar
diýlip, yrym edilipdir. Şonuň üçin
ene-mamalarymyz düşen saçy zyň
man, olary toplap, ýere, esasanam,
üzärligiň düýbüne gömüpdirler.
Adatç a, halk ym yzda köneden
gelý än däp boý unç a çag an yň
ilkinji saçyny daýysy syrypdyr. Saç
aln and a dol y syr ylm an, mekge
jöweniň gulpagy ýaly gulpajyklar
goýl upd yr. Olar maňl aý gulpak,
ýeňs e gulp ak, gul ak gulpak we
käk ill erd en ybar at bolupdyr. Bu
gulpaklar aralykdaky saçlaryň tiz
ösüp, özüne goşulmagyna niýet

Balkanabat şäheriniň
ýaşaýjysy Jumagül Täş
liýewanyň jaýynyň tükel
leýiş işin iň ýit ir il end ig i
mäl im edilý är.

Türkmenbaşy etrabynyň
Akd aş şäh erç es ind äk i 10-njy
orta mekdep tarapyndan 1991-nji
ýyld a Džum ag aly Kelt ig araýe
wiç Kumbaýewiň adyna berlen
A 344281 belg il i dol y däl ort a
bil im hak ynd ak y şah a d at n a
many ýitirilendigi sebäpli güýç
süz has ap etm el i.

Balk an ab at şäh er in iň
ýaşaýjysy Täçmyrat Dört
gul yý ew iç Ýagm yr ow yň
TM 052505 belgili sürüjilik
şahadatnamasynyň ýitiri
lend ig i mäl im edilý är.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

deg ip dur an alt yn ýa-da kümüş
asyk gelne güýç-kuwwat beripdir.
M u nd a n b a şg a -d a , g el i nl eri ň
saçyna gaňraw şelpeler hem daky
lyp, olaryň sesi gelinleriň hereke
tine goşulyp, näzijek owaz döre
dipdir, gözelligine gözellik beripdir.
Umuman, gelin-gyzlaryň saçy
bilen baglanyşykly edim-gylymlar
dyr yrymlar halkymyzda gaty köp.
Gözelligini görmäge göz, tarypla
maga söz gerek zenanlarymyzyň
saçlary dogrusynda bolsa aýdylan
zatl ar bir-bir ind en ajaý yp.
Laçyn Begzadaýewa,
Türkmenistanyň Magtymguly
adyndaky Ýaşlar guramasynyň
Serdar şäher geňeşiniň
esasy hünärmeni.

Türkmenbaşy etrabyndaky
umumybilim berýän gaýybana
dünýewi mekdep tarapyndan
1995-nji ýylda Parahat Tüýli
ýewiç Tenliýewiň adyna berlen
A 0043124 belg il i ort a bil im
hakyndaky attestaty ýitirilendigi
sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

depäňden Gün geçmezlik, salkynlyk üçin bir
reňkli biz mata goýulýar. Biz matany hem şol
möçberde almaly. Tahýa iki ölçegden ybarat
bolýar. Aşaky bölegi «tahýanyň etegi», ýokarky
bölegi «tahýanyň depesi» diýlip atlandyryl
ýar. Tahýanyň ilki etegi, soňra depesi biçilýär.
Eteginiň beýikligi 8-10 santimetr, uzynlygy
ölçege görä biçilýär. Tahýa kellede ykjam otu
rar ýaly, ýokarsyndan aşaklygyna 14 santi
metr almaly. Soňra eliňde tegelekläp biçmeli.
Biçilende tikin üçin 1,5-2 santimetr artyk ýer
goýmalydygyny unutmaly däldir. Etek nagyş
lananda, matany uzynlygyna tikip, keşdelä
be r m el i. Häz irk i wagtd a tahý a keşd el äp

Balk an ab at şäh er iniň
ýaşaýjysy Elýas Döwlet
geldiýewiç Annabaýewiň
awtoulagynyň BG 5286 BN
döwl et belg is in iň ýit ir i
lendigi mälim edilýär.
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Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn berilmeýär.

başlamazdan öň, maşynda köp äp tikilýär.
Soňr a oňa sal ynj ak keşd el er iň ýer i ak
sap ak bil en kök atyp taýý arl an ylýar.
Tahý al ar yň nagyşlaryny geýjek adamyň
ýaşyna laýyk saýlamaly. Çagalara niýetle
nen tahýalara «Gülýaýdy» keşdesi salynýar.
Körpejeleriň çile saçy milli däbimiz boýunça
daýysyna syrdyrylyp, gül ýaly ösüp, ulalsyn
di
ýen yrym bi
len, şol nag
yş sal
nan tah
ýa
geýdirilýär. «Pudak» hem çaga tahýalaryna
niýetlenen keşdeleriň biridir. Ene-mama
larymyz bu keşdäni nesillerimiz pudaklap,
köpelsin, ýaýrasyn diýen yrym bilen oýlap
tapypdyrlar. «Lawr» keşdesi, esasan, erkek
kiş il er iň geýj ek tahý as yn a sal yný ar. Bu
keşde welaýatymyzyň Türkmenbaşy, Esen
guly etraplarynda, deňiz ýakalarynda ýaşan
gelin-gyzlar tarapyndan döredilip, deňze aw
awlamaga gidýän gämileriň gurallary bilen
utg aşd yr yl yp, ol «Lawr» diýl ip atl and yr y
lypdyr. Balykçylaryň mekanynda döredilen
şeýle keşdeleriň biri-de «Tirana» nagşydyr.
Ol owadanlygy we süýji tagamlylygy bilen
belli bolan tirana balygyna esaslanyp döre
dil i pd i r. « A k ý o l » k e şd es i uzak ýerlere
syýahata gidýän, hususan-da, Mekge-Medinä
zyýarata gidýän ýaşuly adamlara niýetlenip
dir. «Egrije» keşdesi gyz-gelinlere niýetle
nen nagyşlaryň biridir. «Kürt» keşdesi türk
men gel in-gyzl ar yn yň isl eg-arzuwlarynyň
beýany bolupdyr. Bu nagyş inçeligi, çylşyrym
lylygy bilen köpleriň ünsüni özüne çekýär.
Milli egin-eşikler türkmen medeniýetiniň
özb ol uşl y aýr at ynl yg yn y häs iý etlendirýär.
Türkmen tahýasy hem şeýle özboluşlylygy
özün e siňd ir end ir.
Amanbibi Amanowa,
Balkanabat şäherindäki 1-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Berjaý
edilmeli kadalar
1. Sagdyn we dogry iýmit
lenmeli.
2. Ellerimizi elmydama
arassa saklamagy endik
edinip, olary akar suwuň
aşag ynd a sab ynl ap
ýuwmaly.
3. Asgyranyňyzda,
üsgüreniňizde agzy
ňyz y, burn uň yz y
e lý a gl y k b il e n
ýapm al y.
4. Jemgyýetçilik
ýerlerinde iki metr
howps uz aralygy
s a kl a p , a g y z - bur un ört üg in i
dakynmaly.
5 . G ü n ü ň h a s
gyzýan wagtlarynda
d aş ar y k ç y km a k
maslahat berilmeýär.
H ow an yň a şa g yz
magy sebäpli, köp muk
darda suw içmeli. Çünki
bed end äk i suwuň deňag
r a ml yl yg yn y s a kl am a k
möh ümd ir.
Balk an ab at şäh er ind äki
1-nji orta mekdep tarapyndan
1997-nji ýylda Nowruz Adele
wiç Ibragimowyň adyna berlen
A 0151798 belg il i ort a bil im
hak ynd ak y şah ad atn am an y
ýit ir il end ig i seb äpl i güýçs üz
has ap etm el i.

Balk an ab at şäher ýylylyk
m üd irl ig in e deg i ş l i b o l an
«F IAT TEMPRA SX» kysymly
awtoulagyň 83-90 BND döw
let belgisiniň, «MAZ 533702»,
«GAZ 5201» kys yml y awt oulagl ar yň tehn ik i hatl ar yn yň
ýit ir il end ig i mäl im edilý är.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17939 B-107529
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
Ga
ze
ti elekt
ron gör
nü
şde «turkmenmetbugat.gov.tm»
we «met
bu
gat.gov.tm» in
ter
net sa
hy
palaryn
dan hem-de
«Turkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bi
ler
si
ňiz.
Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

