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— Türkmenistanyň Garaşsyzlygy türkmen halkynyň
hasyl bolan köňül arzuwydyr, galkynan ykbalydyr.

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

¹105 (99665) * 2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry, penşenbe.

sanly ulgam arkaly
iş maslahaty

30-njy awg ustda horm atly
P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow Min istrl er
Kabinetiniň Başlygynyň obase
nag at topl um yn a göz egç il ik
edý än orunb as arynyň hem-de
wel aý atl ar yň häk iml er in iň gat
naşmagynda sanly ulgam arkaly
iş masl ah at yn y geç ird i.
Maslahatda ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürme
giň maks atn am al ar yn y amal a

aşyrmak bilen bagly wezipeler,
2021-2022-nji okuw ýylyna hem-de
ata Watanymyzyň Garaşsyzlygy
nyň şanly senesi mynasybetli
geç ir ilj ek dab ar al ar a taýý arl yk
görmek, möwsümleýin oba hojalyk
işlerini guramaçylykly geçirmek
boýunça gör ülýän toplum laýyn
çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Iş maslahatynda welaýatlar yň häkimleri hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi

T.Atah all yý ew seb itd e aln yp
barylýan işler, hususan-da, wela
ýat yň ähl i bil im edar al ar ynd a
täze okuw ýylyna hem-de Türk
men ist an yň Gar aşs yzl ygynyň
şanly baýramy mynasybetli geçi
riljek dabaralara görülýän taýýar
lyk işleri barada hasabat berdi.
Häkim 1-nji sentýabrda 1-nji
synp yň okuwç ylaryna Türkme
nistanyň Prezidentiniň adyndan
dünýä ölçeglerine kybap gelýän

kompýuterleriň gowş ur ylj akd y
gyny hab ar berd i.
Şeýle hem möwsümleýin oba
hoj al yk işl er in e — bugd aý eki
şine taýýarlyk görlüşi, şol sanda
geljek ýylyň hasylynyň düýbüni
tutmak üçin niýetlenen ýerlerde
sür üm we tek izl em ek işleriniň
depgini barada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdu
myzda ýaş türkmenistanlylaryň
oňat terbiýe we döwrebap bilim

Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna,
talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we
bilim işgärlerine
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban talyplar, eziz okuwçylar!
Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden bel
len ilý än, Bil iml er we tal yp ýaşl ar gün i
hem-de 2021-2022-nji tä
ze okuw ýy
ly
nyň
başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Egsilmez ylham-joşgun paýlaýan bu baý
ramçylygyň geljegimiz bolan mekdep okuw
çylarynda we talyp ýaşlarda, asylly käri myna-
syp dowam edýän mugallymlarda, bilim işgär
lerinde eziz Watanymyza bolan buýsanjy
has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.
Bilim almak, hünär öwrenmek türkmen
halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda berk
eýer ip gel en durm uş kadasydyr. Sebäbi
ylym-bilim bagtyýarlygyň hem-de rowaç
lygyň gözbaşydyr. Şoňa görä-de, biz Ber
karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
bilimiň we ylmyň jemgyýetimiziň dörediji
lik güýjüniň binýady hökmünde yzygiderli
kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet ber
ýäris. Ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryna,
täze tehnologiýalara, öňdebaryjy bilimlere
we inn ow as iý al ar a daý an yp, Gar aşsyz
Watanymyzy okgunly ösdürýäris. «Döw
let adam üçind ir!» diý en syýasatymyz
dan ugur alyp, eziz Diýarymyzyň şäherdir
obalarynda häzirki zaman kompýuterleri,
okuw-tehn ik i enj aml ar y, interaktiw-multi
mediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen
çag al ar bagl ar yn y, ort a mekd epl er i gur
ýarys.
Mill i bil im ulg am yn y düný ä ülň ül er in e
laýyklykda yzygiderli kämilleşdirmek, bilim
edaralarynyň maddy-enjamlaýyn we hukuk
biný ad yn y yzyg id erl i berk itm ek, ylyml y-bilimli, giň dünýägaraýyşly, häzirki zama
nyň ösen tehnologiýalaryna erk edýän wa
tans öý üj i, zähm ets öý er ýaşl ar y kemala
getirmek babatda möhüm işleri amala aşyr
ýarys. Asylly däbimize eýerip, «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň

Wat an y» ýyl ynda, mukaddes Garaşsyz
lygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň öň ýanynda
güneşli Diýarymyzyň obadyr şäherlerinde
bil iml er baýr amç yl yg yn a gab atl ap, täz e
ort a mekd epl er i dab ar al y açý ar ys, joş
gunly aýdym-sazly çäreleri geçirýäris. Bilim
ler dünýäsine ilkinji gadam basýan mekdep
okuwçylaryna sowgat hökmünde «Bilimli»
atly kompýuterleri gowşurýarys. Mugallym
laryň, bilim işgärleriniň we ähli halkymyzyň
kalbyny şatlyk-joşguna besleýän bu daba
ralar eziz Watanymyzyň bagtyýarlyk meka
nydygyna aýdyň şaýatlyk edýär.
Tar yh yň büt in dow am ynd a par ah atç y
lygy we ynsanperwerligi ündäp, ylym-bilime,
pähim-paýhasa belent sarpa goýup gelýän
halk ym yz yň bagt yý ar nesilleri hökmünde
eziz Watan ym yz a, ajaý yp durm uş ymyza
guwanmak, beýik geljegimiz üçin tutan
ýerlilik bilen okamak, öwrenmek, döretmek,
gurmak, il içinde abraý-mertebä, sylag-hor
mata mynasyp bolmak ýaş nesilleriň belent
borjudyr. Merdana ýaşlarymyz täze okuw
ýyl ynd a hem döwl et we halk ar a der ej el i
bäsleşiklerde guwandyryjy netijeleri gaza
nyp, ata Wat an ym yz yň şan-şöhr at yn y
ýen e-de bel end e göt erm elidir.
Hormatly mugallymlar, bilim işgärleri!
Bilim — täzeleniş we öňegidişlikdir. Şoňa
görä-de, giň gerimli özgertmeleriň ýoly bilen
täze belentliklere barýan ýurdumyzda bilim
ulgamynda amala aşyrýan özgertmeleri
mizi has-da çaltlandyrýarys. Şu ýyl «Bilim
hak ynd a» Türkm en ist an yň Kan un yn yň
rejelenen görnüşini kabul edip, milli bilim
ulgamynyň işini düzgünl eşd irý än kad al a
ryň gerimini giňeltdik, şeýle hem bilim işini
dolandyrmagyň täze guramaçylyk esasla
ryny kesgitledik.
Ylmyň we tehnologiýalaryň häzirki ösýän
döwründe sagdyn, ylymly-bilimli, giň dünýä
garaýyşly, zähmetsöýer, watansöýüjiligiň,

ynsanperwerligiň belent kadalaryna ygrarly
nesli terbiýelemek mugallymlaryň we bilim
işgärleriniň esasy wezipesi bolup durýar.
Şoňa görä-de, täze okuw ýylynda hem on
iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly
bilim ulgamyny ösdürmegiň, daşary ýurt
dillerini, şeýle hem tebigy we takyk ylmy
ugurly dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň
Konsepsiýalarynda we giň gerimli özgertme
lerimiziň esasynda kesgitlenen wezipelere
laýyklykda, siz bilim bermegiň ähli dereje
lerine ylmyň soňky gazananlaryny, okat
magyň innowasion usullaryny, öňdebaryjy
dünýä tejribesini giňden ornaşdyrmalysy
ňyz. Döwrebap okuw kitaplaryny hem-de
okuw-usuly gollanmalary taýýarlap, bilimiň
mazmunyny has-da baýlaşdyrmalysyňyz.
Men asylly käriň eýeleri bolan mugallym
larymyzyň Watan, maşgala, agzybirlik we
jeb isl ik, zähm ets öý erl ik, arass a ahl ak
mukaddesligi hakyndaky taglymatlarymyzy
rowaçlandyrmak bilen, bu wezipeleri üstün
likli durmuşa geçirjekdiklerine, ykdysadyýe
timiziň dürli pudaklary üçin ýokary derejeli
hünärmenleri taýýarlamakda netijeli işleri
alyp barjakdyklaryna berk ynanýaryn.
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban talyplar, eziz okuwçylar!
Sizi bereketli güýz paslynyň ilkinji gününde
belent maksatlara ruhlandyryp, uly arzuw-umytlar bilen garşy alynýan Bilimler we
talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze
okuw ýyl yn yň başl anm ag y myn as yb etl i
ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Size berk jan saglyk, abadan we bag
tyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan
beýl äk-de güll äp ösm eg i ugr und a alyp
barýan asylly işleriňizde hem-de okuwlary
ňyzda uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

almagy üçin ähli şertleriň döre
dilýändigini belledi. Milli Liderimiz
täze okuw ýylyna guramaçylykly
başlamagyň hem-de Bilimler we
tal yp ýaşl ar gün i myn as yb etl i
geçiriljek çäreleriň ýokary gura
maçylyk derejesini üpjün etme
giň möhümdigini aýdyp, häkime
degişli görkezmeleri berdi.
Döwl et Başt ut an ym yz ekiş
möws üm in iň deg işl i der ej ed e
guralmagyny talap edip, häkime
geç ir ilj ek işl er iň net ij el il ig in i
ýokarlandyrmak boýunça birnäçe
görkezmeleri berdi. Hususan-da,
güýzlük bugdaý ekişi üçin niýet
lenen ýerleriň taýýarlygyny üpjün
etm ek, olard a agr ot ehn ikanyň
kad al ar yn a laý ykl ykd a, sürüm
geçirmek we tagt hem-de ýuwuş
suwuny tutmak möhümdir.
Şeýle hem gallaçy kärendeçi
ler i ýok ar y hill i toh uml ar bil en
üpjün etmek, oba hojalyk tehnika
laryny ekiş möwsümine doly taý
ýarlamak barada tabşyryk berildi.
Mundan başga-da, döwlet Baş
tutanymyz baýramçylyklara hem-de
ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy
durm uş ynd ak y şanl y wakalara
taýý arl yg yň ýok ar y der ej es in i
üpjün etmek barada häkime bir
näç e görk ezm el er i berd i.
H o rm a tl y P r ez id e nt im i z
Gurbanguly Berdimuhamedow
iş maslahatynyň barşynda gura
maç yl y k meselel er in e h e m
ser etd i hem-de deg işl i resm i
namalara gol çekdi.
Döwlet Baştutanymyz resmina
malary sanly ulgam arkaly Balkan
welaýatynyň häkimine iberip, bu
babatda degişli tabşyryklary berdi.
So ňra M in i s t rl e r Kab ine
tin iň Başl yg yn yň orunb as ar y

E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän
oba hojalyk pudagynda işleriň
ýagdaýy, obasenagat toplumynyň
önümçiligini artdyrmaga hem-de
daýhanlaryň öndürijilikli zähmet
çekmegi üçin amatly şertleri döret
mäge gönükdirilen düýpli özgert
meleri amala aşyrmak ugrunda
ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler
barada hasabat berdi.
Häzir tutuş ýurdumyz boýunça
güýzlük bugdaý ekişine we pagta
ýygymyna agrotehnikanyň kada
laryna laýyklykda, guramaçylykly
taýýarlyk görülýär. Zerur bolan
ähl i tehn ik al ar möwsüme doly
taýýar edilip, daýhanlar ýokary
hilli tohumlar, dökünler, suw bilen
öz wagtynda üpjün edilýär.
Horm atl y Prez id entimiz oba
hojalyk işlerini degişli derejede
gur am ak, agrotehnikanyň kada
laryny be rj a ý e tm e k , p a gt a
ýyg ym y möws üm in i hem-de
bugd aý ekiş in i zer ur tehn ik i
serişdeler bilen doly üpjün etmek
bil en bagl y mes el eleri hemişe
üns merkezinde saklamak barada
wise-premýere birnäçe tabşyryk
lary berdi.
Döwl et Başt ut an ym yz 3-nji
sentýabrda badalga beriljek güýz
lük bugdaý ekişi barada durup
geçmek bilen, geljekki hasylyň
ykbalynyň möwsümiň guramaçy
lykly geçirilmegine, tohumlaryň
ýerli toprak-howa şertlerine laýyk
saýlanyp alynmagyna baglydy
gyny aýtdy.
Ýet ip gelý än möws üml erd e
ulanyljak tehnikalaryň ýagdaýy
na, tohumlaryň hiline, beýleki se
rişdeleriň taýýarlygyna, harman
hanalaryň bökdençsiz işlemegine
aýratyn üns berilmelidir.

Mill i Lid er im iz “Türkm en is
tan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda öňde jogapkärli wezi
pel er iň durý and yg yn y aýd yp,
wise-premýeriň ünsüni Bitarap
Watanymyzyň ýyl ýazgysyndaky
şöhratly senä — mukaddes Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baý
ramçylygyna çekdi. Şanly senelere
zähmet sowgatlary bilen barmak
halkymyzyň asylly däbidir. Şu mak
sat bilen, edermen pagtaçylary
myz şu günler tutanýerli zähmet
çekýärler. Şoňa görä-de, gowaça
ideg etmek hem-de bereketli hasyl
almak möhüm talap bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň bel
leýşi ýaly, güýzlük ýeralmanyň
hem-de beýl ek i ekinl er iň bol
hasylyny almak üçin olara ideg
etmek işleriniň hilini we depgin
ler in i ýok arl and yrm ak ger ek.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet
Baştutanymyz Daşoguz we Lebap
welaýatlarynyň şaly ekilen meý
danlarynda hem-de Balkan we
Mary welaýatlarynyň gant şugun
dyry ekilen ýerlerinde agrotehniki
çäreleri öz wagtynda geçirmek
bil en bagl y işl er i berk göz egçi
likde saklamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz iş maslahatyny
jem l e m ek bi l en, «Türkm en is
tan yň Prez id entiniň ýurdumyzy
2019 — 2025-nji ýyl
lar
da dur
muş-ykdysady taýdan ösdürme
giň Maksatnamasynda» önümçi
lik ugurlary boýunça kesgitlenen
wez ip el er i dol y berjaý etmegiň
möhümdigini belledi hem-de bu
babatda wise-premýere we häkim
ler e deg işl i tabş yr ykl ar y berd i.
«Balkan».

baýramçylyk çäreleriniň
ýokary guramaçylyk derejesi
üpjün edilmelidir
31-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti, ýur
dumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdeb a
şysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow
goranmak ministri B.Gündogdyýew bilen iş mas
lah at yn y geç ird i. Onuň barş ynd a ýurd um yz yň
harby düzümleriniň öňünde durýan möhüm wezi
peler hem-de Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzly
gynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli harby ýörişi
guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly mese
leler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Goranmak ministri B.Gündogdyýew ýolbaşçylyk
edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de ýurdu
myzyň goranyş ukybynyň mundan beýläk-de pug
talandyrylmagyna, harby gullukçylaryň gullugy we
amatly ýaşaýşy üçin zerur şertleriň döredilmegine
gönükdirilen harby özgertmeler barada hasabat berdi.
Şeýle hem ministr Türkmenistanyň döwlet Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri
barada giňişleýin hasabat berdi. Hormatly Prezidenti
miziň garamagyna şanly sene mynasybetli geçirilýän

dabaraly harby ýörişiň meýilnamasy hödürlenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun gene
raly Gurbanguly Berdimuhamedow harby ulgamda
amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugurlary
nyň harby düzümleriň işini kämilleşdirmekden yba
ratdygyny belledi.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň öňünde durýan
ilkinji nobatdaky wezipelere laýyklykda, Milli goşu
nymyzyň kuwwatynyň hem-de goranyş ukybynyň
pugtalandyrylmagyna, goşunyň ähli kysymlarynyň
şahsy düzüminiň söweşjeň we hünär taýýarlygy
nyň ýokarlandyrylmagyna, gulluk düzgün-tertibiniň
berjaý edilmegine gönükdirilen çäreler yzygiderli
geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Döwl et Başt ut an ym yz dab ar al y harb y ýör iş i
geçirmegiň hödürlenen meýilnamasyny makullap,
ondan gelip çykýan wez ip el er i üst ünl ikl i ýerine
ýetirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.
«Balkan».

Resmi habarlar
Türkm en ist an yň Prez id ent in iň
Permany bilen, Berd im ämm et
Rejepmämmedowiç Annamämme
dow Türkmenbaşy şäheriniň Awaza
etrabynyň häkimi we «Awaza» milli
syýahatçylyk zol ag yn y dol and yr
mak bar ad ak y baş müd irl ig iň baş
lyg y wez ip el er ind en boş adyldy.
* * *
Türkm en ist an yň Prez id ent in iň
Permany bilen, Döwlet Rozymyra
dow iç Jum aý ew Türkm enb aş y
şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi
we «Awaza» milli syýahatçylyk zola
gyn y dol and yrm ak bar adaky baş
müdirligiň başlygy wezipelerine bel
lenilip, ol Aşgabat şäheriniň Büzme
ýin etr ab yn yň häk im in iň orunb a
sar y wez ip es ind en boş adyldy.
* * *
Türkmenistanyň Prezidenti, Türk
men ist an yň Ýar agl y Güýçl er in iň
Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly

Berdimuhamedowyň Permany bilen,
podpolkownik Röwşen Amanmäm
medowiç Aýazowa, podp olk ownik
Did ar Mäl ikb erd iý ew iç Ataý ew e,
podpolkownik Şawkatjan Ýakubowiç
Atakulyýewe, podpolkownik Sapar
myr at Ann am yr ad owiç Tüýliýewe
polk own ik harb y ady daky ldy.
* * *
Türkm en ist an yň Prez id ent in iň
Karary bilen, Hajygeldi Baýramdurdy
ýewiç Orjykow Türkmenbaşy şäheri
niň Awaza etrabynyň häkiminiň orun
basary wezipesinden boşadyldy.
* * *
Türkm en ist an yň Prez id ent iniň
Karary bilen, Gurbanmyrat Arazgu
lyý ew iç Nyý az ow Türkm enb aş y
şäheriniň Awaza etrabynyň häkiminiň
orunbasary wezipesine bellenilip, ol
Etrek etrabynyň häkiminiň orunba
sary wezipesinden boşadyldy.

* * *
Türkmenistanyň Döwlet howpsuz
lyk geňeşiniň agzalarynyň döşe dakyl
ýan nyşanyny gowşurmagyň we ony
dakynmagyň tertibini hukuk taýdan
düzgünleşdirmek maksady bilen, Türk
menistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň
Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerde
başysy Gurbanguly Berdimuhamedow
Karara gol çekdi. Resminama laýyk
lykda, degişli nyşanyň Düzgünnamasy,
ýazgysy we nusgasy tassyklandy.
* * *
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Karary bilen, Ahal welaýa
tynyň Gökdepe etrabynyň Babarap
oba s yn d a gur l an ort a mekd eb e
Annak Sähetmyradowyň ady dakyldy
we ol «Ahal welaýatynyň Gökdepe
etr ab yn yň Ann ak Säh etm yr ad ow
adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta
mekd eb i» diý lip atl and yryl dy.
(TDH-niň habarlary esasynda
taýýarlanyldy).

C M Y K

2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry.

«Garaşsyzlyk — halkymyzyň bagt daňynyň atany, Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» atly bäsleşige
Ak mermerden binalaryň — göwünleriň guwanjy,
Öçmejek ojagymsyň, sowulmaz bahar-ýazym.
Keremli daglaryň bardyr, bir-birinden beýikdir,
Ýaýlalarňa bakan çagym göwün guşum galkynýar.
Seň goýnuňda önüp-ösüp, ýaşamaklyk bagtdyr,
Jana deňän Watanym bar — baýlygym bar, mülküm bar.
Her bir gysym topragyňda rysgal-bereket bardyr,
Başym egip, tagzym edip, hyzmatyňda duraryn.
Geçmişim sen, şu günüm sen hem şöhratly geljegim,
Gerek bolsa, seniň üçin şirin janym bererin.

Aşgabat
Bagtyýar ilim

Aziýaň merjeni gözel Aşgabat,
Mermer binalaryň ýalkymyn saçýar.
Dillerde aýdym hem gazal Aşgabat,
Bu gün giň äleme gujagyn açýar.

Oguz han atamyň parasatynda,
Nesliniň geljegi — ak ýoly beýan.
Öçmejek yz goýan taryh gatynda,
Pähimi, paýhasy äleme aýan.
Agzybirlik — halkyň sarsmaz sütüni,
Parahatlyk, dost-doganlyk — ýörelge.
Görogly segredip boz Gyratyny,
Mertlikde jahana boldy görelde.

Ösüş-özgerişler bedew badynda,
Wasp edýäris şygry salyp uz heňe.

Yzyna gaýtarmaz beren sözüni,
Garaşsyzlyk toýuň gutlaýan, Watan!

Hakyň Arşdan nazar salan milleti,
Nesipli gün wysalyna gowuşdy.
Pederleriň arzuw bagy gülledi,
Eziz ülkäm — Bitarap hem Garaşsyz.

Bu gün köňlüm Jeýhun kibi joşgunda,
Bagt nurun saçýar köňül köşgünde,
Dillerim saýraýar Diýar yşkynda,
Garaşsyzlyk toýuň gutlaýan, Watan!

Tugum, Tugram, Döwlet senam — buýsanjym,
Asmanym arassa, ilim bagtyýar.
Eýesi özümiz baýlygyň-genjiň,
Halkym hözirini görüp ýaşaýar.

Türkmen Tugun öpüp, başyn egendir,
Toýuňa gelenler dostdur, dogandyr,
Bu gün alnymyzdan ak Gün dogandyr,
Garaşsyzlyk toýuň gutlaýan, Watan!

Arkadagym alyp barýar ak ýoldan,
Kuwwatly Watanyň ümzügi öňe.

Ýerne salar, haklar Watan duzuny,
Ar-namysa deňär gelin-gyzyny,

Garaşsyzlyk bilen galkynan şäher,
Binalaryň — gözelligiň nusgasy.
Ös sen, gözelleş sen, eziz paýtagtym,
Seniň waspyň — bagtyýarlyk kyssasy.

Arkadagy ýurduna baş saýlady,
Bu ülkäni jennet mekan eýledi,
Eziz halkym baky bagty boýlady,
Garaşsyzlyk toýuň gutlaýan, Watan!

Garaşsyzlyk toýuň
gutlaýan, Watan!

Magtymguly — seždegähi türkmeniň,
Halkyna arzuwlap berkarar ýurdy.
Şygyr bilen ýaýyp Zemine şanyn,
Türkmeniň başyny göge ýetirdi.

Aşyklaň şäheri, juwan paýtagtym,
Nurly keşbiň — bagt hakda erteki.
Dünýäde belentdir adyň-abraýyň,
Sen — älemiň asudalyk merkezi.

Bagtyýarlygyň şäheri Aşgabat,
Arkadagym bilen beýgelip barýaň.
Seniň gül jemalyň waspyn ýaýmaga,
Men ýene-de saňa seýrana barýan.

Arkadag geljegi öňden görendir,
Berkarar döwleti berkden gurandyr,
Bagtyýarlyk döwrün peşgeş berendir,
Garaşsyzlyk toýuň gutlaýan, Watan!
Gylyçmämmet Sapargylyjow,
Balkanabat şäheri.

Watanym

Garşy al sen açyk göwün myhmanyň,
Goýnuňda mydama toý bolup dursun!
Arkadagyň waspyn edýän aýdymlar,
Ýylyň dört paslynda ýaňlanyp dursun!

Toý donuny geýen Watan — başymyň göwher täji,
Waspyň edip, ýaňlanyp dur şirin aýdymym, sazym.

Ogulnäzik Çopanowa,
Serdar şäheriniň çagalar çeperçilik
mekdebiniň mugallymy.

Ylym — ösüşiň binýady
Az wagtd an eziz Wat an ym yz yň
Garaşsyzlygyna 30 ýyl dolýar. Bu taryh
üçin onçakly uly möhlet däl. Şu gysga
döwrüň içinde Garaşsyz döwletimizde
asyrlara barabar ýol geçildi. Bu gün
bols a Gar aşs yz, baky Bitarap Türk
menistanyň at-owazasy dünýäniň çar
künjüne ýaň salýar. Amala aşyrylýan
özg ertm el er iň netijesinde günsaýyn
gülläp ösýän ýurdumyz diňe ösüşlere
besl ený är. Ähl i ösüşl er, özg er işl er,
öňeg id işl ikl er bols a ylym-bil imd en
gözbaş alýar.

Türkm en — ylm a çäks iz sarpa
goýýan halk. Bu geçen taryhy döwürlerde-de şeýle bolupdyr, häzirki Ber
kar ar döwl et iň bagtyýarlyk döwrün
de-de şeýl ed ir. Muň a ata-bab al a 
r ym yz yň «Y lym okan ýol tanar»,
«Ylym — akylyň ýarysy», «Ylym akyl
dan dem alar», «Ylym almak — iňňe
bilen guýy gazmak», «Ylym köp, ömür
az, geregiňi al — daşa ýaz», «Ylym
pul bi
l en alyn
m az», «Ylym
s yz bir
ýaş ar, ylymly — müň», «Hün är —
akar bulak, ylym — ýan ar çyr ag»

diý en ýal y gyz yld an gymm atl y jüm
leleri-de şaý atl yk edý är.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagtyýarlyk
döwr ünd e ata Wat an ym yzd a ylym
täze belentliklere çykýar. Hormatly Pre
zid ent im iz ýurt Baştutanlygyna saý
lan an ilk inj i gününden başlap, ylma
aýratyn üns berdi. Gahryman Arkada
gymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde
geçen gysga döwrüň içinde ylymda uly
öňegidişlikler, özgerişikler bolup geçdi.
Bagtyýarlyk döwr üniň okuwç ysy
bolm ak bagt yn a eýe bol an nes il

entek mekd ep part as yn yň aňyrs yn
daka ylymlar dünýäsine kemsiz arala
şyp, oňa çuňňur göz ýetirýär. Sebäbi
okuwçylaryň irgözinden ylymlar dün
ýäsine aralaşmagyna ähli mümkinçi
likler döredilip, olar ylmy taslamalaryň
üst ünd e işl em äg e höwesl endirilýär.
Şeýlelikde, orta mekdepleriň okuwçy
lary taslama bäsleşiklerine gatnaşyp,
ylym älemindäki ilkinji ädimini ädýär
ler, talyp ýaşlarymyz bolsa ýaş alymlaryň bäsleşiklerine gatnaşmak bilen, gel
jekki uly ylmy işlere badalga alýarlar.

Arkadagly nesillere ak mekdepler gujak açdy
Welaýat hem-de şäher häkimlikle
riniň, welaýat Baş bilim müdirliginiň,
jemgyýetçilik guramalarynyň tagalla
lar y bil en Balk an ab at şäh er ind äk i
daş ar y ýurt dill er in e ýöriteleşdirilen
3-nji hem-de tebigy ugurly derslere
ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdep
lerde guralan dabaralarda hem gutlag
çykyşlaryna uly orun berildi. Mukad
des Gar aşs yzl yg ym yz yň 30 ýyllyk
tar yh y sen es in iň ulud an toýlanýan
“Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany” ýylynyň aja
ýyp wakalarynyň biri bolan Bilimler
we talyp ýaşlar güni mynasybetli gut
laglar aýdylan çykyşlarda ýurdumyzyň
ylym, bilim ulgamlarynda gazanylýan
üstünlikler dogrusynda hem durlup
geç ild i. Horm atl y Prez id ent im iz iň
oýlanyşykly başlangyçlary esasynda
Ylymdyr bilimi ähli ösüşlerimiziň m a şg al an y ň , t ut u ş j e mg yý et i ň ýurdumyzyň bilim ulgamynda yzygi
berk biný ad y has aplaýan hormatly guw anj y bol up durý an ýaş nes il derl i amal a aşyr ylýan özgertmeler,
Prezidentimiziň döwletli çözgüdi esa ler iň bil iml er düný äs in e ynaml y olar yň guw andyryjy netijeleri, sanly
synda berek etl i tyll a güýz üň ilk inj i
aýynyň ilkinji gününde bellenilip geçil
ýän Bilimler we talyp ýaşlar gününiň
täsirli çäreleri welaýatymyzda hem
ýokary guramaçylyga eýe boldy. Ýag
şygeldi Kakaýew adyndaky Halkara
nebit we gaz uniwersitetiniň Balka
nabat bölüminde guralan dabara ir
säherden badalga alyp, oňa welaýat
hem-de şäh er häk imlikleriniň, jem
gyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nes
liň wekilleri, bagtyýar talyplar, bilim
işg ärl er i gatn aşd yl ar. Baýr amç yl yk
dabarasynda hormatly Prezidentimi
ziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türk
men ist an yň mekd ep okuwçylaryna,
talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we gadam basyp, ylymly, bilimli, hünärli bilim ulgamynyň işini has-da kämil
bilim işgärlerine Gutlagy okalyp, ol adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli leşdirmekde, ýaş nesliň daşary ýurt
dowamly ýaňlanan şowhunly el çar şert-mümkinçilikler döredildi. Bag dill er in i öwr enm ekl er in i çuňl aşd yr
pyşm al ar bil en garş yl and y.
tyýar nesillerimiz bagtyýarlyk döw makda we giňeltmekde gazanylan
Soňr a söz nob at yn y alanl ar bu rün iň häz irk i zam an okuw-görkez üstünlikler, bular babatda täze okuw
ýere ýygnananlary Bilimler we talyp me esbaplary, kämil kompýuterleri,
ýaşlar güni, şeýle-de 2021-2022-nji mul t i m e d i ý a teh n ologiýalary bilen
t ä z e okuw ýyl yn yň başl anm ag y üpj ün edil en ajaý yp bil im-terb iýe
bil e n t ü ý s ý ürekd en gutl ad yl ar. ojakl ar ynd a bil im alý arl ar, dürl i dil
Çyk yş edenl er iň aýr at yn nygtaýyş leri we hünärleri öwrenýärler, ylymda
lar y ýal y, bil iml i, hün ärl i, ruh y we täz e bel entl ikl er e ýetý ärl er. Şeýl e
beden taýdan sagdyn nesilleri terbi üstünlikleriň gözbaşynda Gahryman
ýeläp ýetişdirmek halkymyzyň gadym Prez id ent im iz iň mill i bil im ulg a
dan gelý än mill i ýol-ýör elg el er in iň mynda üstünlikli durmuşa geçirýän
biridir. Ýurdumyzyň geljegi bolup dur giň ger iml i özg ertm el er i durý ar.
ýan ýaş nesil hakyndaky alada Ber Munuň üçin baýramçylyk çäresinde
karar döwl et im iz iň bagtyýarlyk döw- mähr ib an Ark ad ag ym yz yň adyn a
r ünde mazmun taýd an has-da baý hoşallyk sözleri aýdyldy. Şeýle çuň
laş yp, Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň mazm unl y gutl ag çyk yşl ar yn yň
döwl et syý as at ynd a iler i tut ulý an dowamy talyp ýaşlaryň aýdym-saz
ugurl ar yň bir in e öwr üld i. Her bir laryna utgaşdy.

ýylynda öňde durýan möhüm wezi
pel er hak ynd a edil en söhb etl er
aýratyn täsirli boldy. Bilim ulgamynda
ýet ilý än bel ent sepg itl er iň sak a
synd a durý an Ark ad ag Prez id en
tim iz iň adyn a aýd yl an alk yşl y sözler dabaralarda joşgunly ýaňlandy.
Mekdep okuwçylarynyň ýerine ýeti
ren aýd ym-sazl ary nda ba gt yý a r
çagalygyň, bilim-terbiýe ojagy bolan
ak mekd epl er iň, eziz Ark ad ag y
myz yň beý ik tut uml ar yn yň, şanl y
Garaşsyzlygymyzyň waspy ýetirildi.
Şunuň ýaly çuň mazmunly, täsirli
çykyşlardan soňra, täze okuw ýylynyň
başl aný and yg yn y buşl aý an ilk inj i
jaňyň owazy töweregi gurşap aldy.
Arkadagly nesiller şatlyk-şowhun bilen
gujagyny giňden açan ak mekdeple
riň ýagty otaglaryna doldular. Okamak
üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilen
okuw otagl ar ynd a ýub il eý ýyl ynd a
ilkinji gezek ak mekdepleriň altyn işi
ginden ätleýän birinji synp okuwçyla
ryna Arkadag Prezidentimiziň Şa ser
paýy bolan kompýuterler ýaşuly nesliň
wekilleri tarapyndan şowhunly el çar
pyşmalar astynda gowşuryldy. Arka
dag Prez id entimiziň gymmatbahaly
sowgatlary bagtyýar çagalaryň şatly
gyny öňküden hem belende göterdi.
Ýok ar y ruh ub el entl ikde başlanan
2021-2022-nji okuw ýyl yn yň ilkinji
oku w sap ag y «Türkm en ist an —
par ah atç yl yg yň we ynan yşm ag yň
Watany» diýen şygar astynda geçdi.
Täze okuw ýylynyň çuň mazmunly
dabaralary welaýatymyzyň ähli bilim
ojakl ar ynd a hem ýok ar y gur am açy
lyg a eýe bold y.
Nurmämmet HYDYROW,
«Balkan».
Surata düşüren Olga Lebedewa.

Her ýylda şol bäsleşikleriň jemi jem
len ip, okuwç yl ar a we ýaş alyml ar a
horm atl y Prez id ent im iz iň adynd an
sowg atl ar gowş ur ylý ar.
Biz iň ösüp gelý än ýaş nesilleri
miz sözüň doly manysynda bagtyýar
çagalardyr. Bagtly çagalygyň Watany
bol an ýurd um yzd a röwş en gelj e
gim iz bol an ýaş nes ill er e aýr at yn
alad a, söýg i, mäh ir bilen garalýar.
Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tag al
lasy bilen gurl up, ulanylmaga beril
ýän döw
re
bap orta we ýokary okuw

mekd epl eri, çag al ar baglary dünýä
ülň ül erine laý yk gelý än iň öňd eb aryjy okuw enj aml ar y, mult im ed iý a,
kompýuter, interaktiw tehnologiýalary
bil en enj aml aşd yr yl and yr. Häz irk i
döwürde okatmagyň sanly bilim ulga
myn a geç ilm eg i bols a, gelj eg im iz
bolan ýaş nesliň döwrebap bilim alyp,
ylyml ar düný äs in e çuň aral aşm agy
üçin dör ed ilý än amatl ykl ard yr.
Gülistan Poranowa,
Serdar etrabyndaky 4-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Arzyly käri bilen
hormata eýe bolan
Biziň söhbedini etmekçi
bolý an mug all ym ym yz
indi ýarym asyrdan gowrak
wagt bäri Bereket etraby
nyň Däneata obasyndaky
Dän em yr at Mämm edow
adyndaky 6-njy orta mek
depde ýaş nesillere bilim
we ter
bi
ýe ber
ýär. Bu az
möhlet däl. Onda-da bilim
ulg a m y n d a köp ýyll ap
işläp, at-abraý almak, hal
kyň hormatyna mynasyp
bolmak ýeňil-ýelpaý iş däl.
Onuň üçin se
niň uky
byň,
tutanýerliligiň, iň esasy hem kalbyňda
kär iň e bol an egs ilm ez söýg iň gerek.
Zähmetde we durmuşda özüniň oňat
gylyk-häsiýetleri, ukyp-başarnygy bilen
köpç ül ig e gör eld e bolý an adaml ar a
sa rp a w e h o rm a t goý ulý ar. Şeýl e
adamlaryň işleýän ýerlerine baranyňda,
olar barasynda öwgüli gürrüňleri eşid
ýärsiň. Bu bolsa her bir adamda ýakymly
täsirleri galdyrýar.
Täzegül Ýylanlyýewa 1970-nji ýylda
Ber ek et etr ab yn yň Dän eat a obas yn
daky 6-njy orta mekdepde, şol döwürde
atland yr ylyş y ýaly, uly pionerwožatyý
bolup zähmet ýoluna gadam basdy. Şol
ýyll ard a Täz eg ül obad a bil im ulg a
mynda işleýän ilkinji zenandy. Ilkibada
bu iş heniz tejribesi bolmadyk Täzegüle
ýeňil düşmeýär. Ýöne oba gyzy dogum
lydy, işbaşarjaňdy, tutanýerlidi. Ökde
lerden, bilim ulgamynd a baý tejr ib es i
bolan adamlardan öwrenmegi özüne
kiç il ik bilm ezd i. Ýad amak, ýaltanmak
onuň üçin ýat piş ed i. Şeýl el ikd e, ol
k ärin e b ol a n h öwes i , u k y p l y l y g y
hem-de hyjuwy, maksada okgunlylygy
bilen ýüze çykan kynçylyklaryň ählisini
ýeňip geçdi.
Täzegül 1973-nji ýylda Magtymguly
adyndaky Türkm en döwl et uniw ers it e
tin e gaý yb an a okuw a gird i. Şond an
soňra oňa işleýän mekdebinde türkmen
dili we edebiýaty dersi boýunça ýaşlara
bilim bermek ynanyldy. Şol bir wagtyň
özünde mekdebiň gurnagyna ýolbaşçy
lyk edip, okuwçy gyzlara öý-hojalyk işle
rini, haly-palas dokamaklygy, keçe bas
magyň, keşde çekmegiň inçe syrlaryny
irginsizlik bilen öwredýärdi.
Täzegül mugallym şol ýyllarda mek
depd äk i ilk inj i part iý a gur am as yn yň

agzasydy. Medeni-köpçü
lik, sport çärelerine işjeň
gatnaşýardy we ol işlere
halk köpç ül ig in i çekm e
gi-de baş arý ard y.
T iz ar a o ň a i şl eý ä n
6-njy ort a mekd e b i n i ň
m üd ir i w ez ip es i y n a 
nyld y. Ol bu işd e hem
özüniň başarjaň ýolbaş
çyd yg yn y görk ezd i.
T äz eg ü l m ug a ll y m
Kür endag yň eteg ind äk i
Gys y jülg es ind en mek
dep üçin ekin meýdan yn y
alyp, oňa köp
ç ü
l ik bo
l up üzüm, nar,
erik ýal y miw el i baglary ekmäge hem
işeňň ir gatn aşd y, ol ýer iň bagçylyga
öwrülmegine öz mynas yp goş andyny
goşdy.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwründe T. Ýylanlyýewa obada, etrap
we welaýat merkezlerinde geçirilýän
dürli çärelerde işjeň çykyş edýär. Hor
matly Prezidentimiziň alyp barýan bilim
syýasaty dogrusynda täsirli gürrüň berýär.
Täz eg ül Ýyl anl yý ew an yň agz yb ir
maşgalasy bar. Onuň ogly Myrat ejesi
niň kär in i dow am etd irm ek bil en, ýaş
nes ill er e bil im-terb iý e berý är. Olar y
halka, Watana, hormatly Prezidentimize
wep al yl yk ruh und a terb iý el em ekde
tag all as yn y gaýg yrm aý ar. Täz eg ül
mug all ym yň beýl ek i perz entl er i dürl i
kärde zähmet çekip, Watanymyzyň gülläp
ösmegine öz goşantlaryny goşýarlar.
— Her ýylyň ýaz we güýz pas ylla
rynd a ýok ar y synp okuwç yl ar y bil en
bilelikde mekdebimiz üçin ýörite bölü
nip berlen meýdanda miweli, saýaly,
bez eg bagl ar yn y ekm egi, olara ideg
etm eg i ýol a goýd uk. Ol ýerde ösüp
oturan baglaryň sany ýylsaýyn artýar.
Mekdebimiziň mugallymlary we ýokary
synp okuwç yl ar y bag ekm eg iň sogap
işdigine düşünýärler we baglara yhlas
bil en ideg etm eg i gow y görý ärl er.
Häz i rk i d öwrü ň ý a şl ar yn y ň h a lk a ,
Wat an a, Gahr ym an Ark ad ag ym yz a
wepalylyk ruhunda terbiýe alýandygy
bizi diýseň begendirýär, guwandyrýar —
diýip, baýry mugallym Täzegül Ýylanly
ýew a buýs anç bil en gürr üň berdi.
Gapur Mämmetjanow,
Balkanabat şäherindäki
24-nji orta mekdebiň müdiri.

C M Y K

2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry.

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

Bereketli saçagynda alma, injir, nary bar,
Arkadagly zamanada bagtdan paýly ili bar

Garaşsyzlyk ýyllary içinde etrapda döwrebap
senagat, medeni-durmuş maksatly düzümler,
orta mekdepler, çagalar baglary, edara bina
lary açyl yp, ulan ylm aga berildi. Magt ymg ul y
şäherinde ýerleşýän tikin we aýakgap fabrik
ler toplumy hem şolaryň biridir. Bu ýerde önüm
çilik mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylyp,
döwrebap tikin hem-de aýakgap önümleri müş
derilere ýetirilýär. Etrabyň «Ýeňiş» daýhan bir
leşiginde, gözel jülgäniň içinde gurlan zawodda
agyz suw un y we alk og ols yz içg il er i önd ür
mek üçin dag çeşmesiniň jana tenekar suwy

Magtymguly
etraby

ýer in e düş end ig in iň sub utn a
masy boldy. Şonuň ýaly-da, etra
byň merdana daýhanlary miweli
baglardan ýokary hasyl almagy,
Beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň önüp-ösen ýeri bolan Magtym
bol gök-bakja önümlerini öndür
guly etraby mukaddes Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň has-da gözel
megi başarýarlar. Sumbar we Çen
keşbe girdi. Ajaýyp tebigaty bilen sazlaşan bu gözellikler etrabyň durmu
dir jülgeleriniň ugurlaryndaky idegi
şynda öz beýanyny tapdy. Etrabyň oba hojalygynda we beýleki pudakla
birkemsiz ýetirilen baglar şu ýyl hem
rynda uly ösüşler gazanyldy. Oba hojalygyna kärendeçilik usullarynyň ornaş
bereketli hasyl eçildi. Şu günler etrabyň
S . Nyý az o w a d y nd ak y, « H oj ag al a » ,
dyrylmagy, hususyýetçileriň köpelmegi netijesinde ir-iýmişleriň, gök-bakja
«Ýeňiş», «Zähmet» we «Daýna» daýhan
önümleriniň öndürilişi artdy.
birl eş ikl er in iň daýh anl ar y ýok ar y has yl
we muzeýiniň düýbi tutulyp, Gerkez obasynda şert-mümkinçiliklerinden peýdalanýan etrabyň alm ak üçin gaýratly zähm et çeký ärl er.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
akyld ar yň ýad yg ärl ig i açyld y.
edermen daýhanlarynyň yhlasy bilen ýerden
nyşmagyň Watany» ýylynda etrabyň zähmet
2015-nji
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Berk ar ar döwl et im iz iň arheologiýa, etnografiýa, Garaşsyzlyk bölüm
bagt yý arl yk döwr ünd e etr ap lerinde ýurdumyzyň tebigatynyň gaýtalanma
da gurlan orta mekdepler, çaga jak gözelligine syýahat etmek bilen birlikde,
lar baglary hormatly Prezidentimiziň taryhy ýadygärliklere, irki döwürlerde ulany
ýaş nesil baradaky atalyk aladasynyň lan gur all ar a, mill i egin-eşikl er e giň orun
netijesidir. Magtymguly şäherinde, Ýaň berilýär. Muzeýde üç müňe golaý eksponat
kel, Gar ak el, Kön ek es ir, Ak obal ar ynda saklanylýar.
Ýokarda-da belleýşimiz ýaly, Magtymguly
döwrebap orta mekdepleriň gurulmagy, şeý
le-de etr ap merk ez ind e sport mekd eb in iň etr ab ynd a ýurt we wel aý at der ej el er ind e
hem-de birn äç e çag al ar bagl ar yn yň ulan yl medeni çäreler yzygiderli geçirilýär. 2019-njy
ýylda etrapda geçirilen Medeniýet hepdeligi
mag a ber ilm eg i mun uň sub utn am al arydyr.
Gözel tebigaty bilen özüne çekýän Magtym hem şol ar yň bir id ir. Med en iý et we sung at
guly etraby medeni çäreleriň giňden geçirilýän işg ärl er in iň hem-de Magt ymguly Pyragynyň
ýerl er in iň bir id ir. Bilş im iz ýal y, 2014-nji ýylda şygryýet güni mynasybetli ýokary ruhubelent
beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň dog likd e geç ir il en hepd el ikd e ýerine ýetirilen
lan gün ün iň 290 ýyll yg y dab ar al y bell en il ip aýdym-sazlar daş-töweregi gurşap alan belent
geçildi. Bir-birine utgaşan ýubileý çäreleriniň daglara ýaň berip, çärä aýratyn öwüşgin çaýdy.
çäkl er ind e etr ap merk ez ind e Magt ymg ul y
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk döw
Pyragynyň medeni ýadygärlikler toplumynyň ründe hormatly Prezidentimiziň döredip berýän

Döw ürl er iň
öçm ej ek muk am y
Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyn
daky döwlet baýragynyň eýesi Nury Halmämme
dowyň ady agzalanda, çar töweregi daglar bilen
gurş al an Daýn a obas y göz öňüňd e janl aný ar.
Megerem, şol keremli daglar saz äleminiň ägirdine

ylham berendir. Sebäbi dag
lard a ser iň i säm ed ij i gudr at
bar, jadyly güýç bar. Dag goý
nundaky çeşmeler mylaýym
dan pessaý sazlaryň, kert-kert
gaýalar dabaraly owazlaryň, gol uzatsaň, gol ýet
meý än, başl ar y asm an dir eý än arç al ar ajaýyp
aýdymlaryň döremegine sebäp bolandyr.
1938-nji ýylda Magtymguly etrabynyň Daýna
obasynda doglan Nury Halmämmedow türkmen
we dünýä saz sungatynda gaýtalanmajak sazlary
dör etd i. Ýurd um yzd a aramyzdan giden medeni
ýet, sungat ussatlary, halypalar hatyralanyp durul
ýar. Beýik kompozitor babatda hem şeýledir. Saz
älem in iň ägird in iň atas y Baýl y agan yň eken,
obad a «Baýl yn yň arm yd y» adyn y alan armyt
agaçl ar yn yň ýan ynd a N.Halm ämm ed ow yň heý
kel i oturd yld y. Ol 2008-nji ýyld a dab ar al y ýagd aýd a açyld y. Beý ik komp oz it or yň heýk eld äk i
keşb in i Türkm en ist an yň halk sur atk eş i Sar agt
Babaýew ussatlyk bilen ýerine ýetirdi. Beýik dag
daşlarynyň üstünde oturdylan heýkel kompozito
ryň beýikligini alamatlandyrmak bilen, daş-töwe
reg e ha k y k y ze h in d en çykan mylaýym sazlary
paýl aý an ýal y görn üş i emel e get irý är.
Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz
tagallasy bilen 2018-nji ýylda kompozitoryň 80 ýyl
lyk ýubileýi bellenip geçildi. Şol ýylyň iýun aýynda
Aşgabatda «Nury Halmämmedowyň sazy — döwür
leriň öçmejek mukamy» atly festiwal dabaraly ýag
daýd a geç ir ild i. Komp oz it or yň dogd uk mek an y
Daýna obasynda hem ýubileý mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi. Şol gün halypany
onuň obadaşlary, bile işleşen ýoldaşlary, kärdeşleri
ýene bir gezek ýagşylykda ýatladylar.
Ýen e-de muk am ýaňlanýar. Daglardan aşyp,
alysl ar a ýaýr aýan bu muk am toýn uk gur ap bar
ýan durn al ar am özün e bend i edý är. Heýk el iň
ýan ynd a oturd yl an durn an yň keşb i hem muň a
güwä geçýän ýaly...

Dag goýnundaky gözellik
Magtymguly etrabynyň çäklerine gire
niňd e, Sumb ar jülg es in iň aja
ýyp keşb i janl aný ar. Ilki
bil en, gar a ýol uň
u gr u nd ak y

«Aý daglary»
garş y alý ar. Etr ap
merk ez in e gol aýl an yňda,
çep tar apd a şyp al y çeşm es i
bilen meşhur bolan Parhaý deresi ünsüňi
özüňe çekýär.
Günorta-Günbatar Köpetdag Merkezi
Aziýa we Ortaýer deňiz sebitleriniň çäk
leşýän ýerindäki özboluşly biog eografik

seb itd ir. Bu seb it gur ak subtr op ikl er iň
demirgazygynda ýerleşip, özboluşly ösümlik
we haýwanat dünýäsi bilen tapawutlanýar.
1978-nji ýylda onuň tebigy ekoulgamlaryny
öwrenmek, dikeltmek we gorap saklamak
maksady bilen, Sünt-Hasardag döwlet tebigy
goraghanasy döredilýär. Goraghana Sumbar
we Çendir derýalarynyň jülgelerini ýakalap
oturan, aýry-aýrylykda ýerleşýän Merkezi,
Aýdere we Çendir bölümlerinden ybaratdyr.
Günorta-Günbatar Köpetdagyň ösümlik
dünýäsi görnüşleriniň baýlygy, endemikleriň
köpl üg i bil en tap aw utl aný ar. Bu ýerd e
1300-den gowrak görnüş ýüze çykaryldy we
şolardan 115 görnüş Köpetdagyň endemik
leridir, ýagny olar başga hiç ýerde gabat gelmeýärler. Dünýäde diňe şu ýerde ösýän türk
men selmelegi goraghananyň guwanjydyr.
Sebitiň baý haýwanat dünýäsi hem bar
dyr. Bu ýerde mör-möjekleriň 2400 töwe
regi görnüşi duşýar. Sumbar, Çendir derýalarynda we sebitiň köp sanly dag çeşme
lerinde balyklaryň 6 görnüşi gabat gelýär.
Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň 2 görnüşi bar.
Süýrenijilerden suwulgan, hažžyk, ýylançyr,
zemzen, pygamber gamçysy, okýylan, kep
jebaş, alahöwren, göklors, gömülgen ýaly
dürli görnüşleriň 37-si gabat gelýär.
Bu ýerde guşlaryň 160-dan gowrak gör
nüşi duşýar. Şolardan turaç, gara leglek,
ütelgi, ýylançy gyrgy, bürgüt, sähra, sak
gally we gyrgypisint garaguşlar, maslykçy,
sähra göwenegi, ýyrtyjylardan dag pişigi
(manul), alajagaplaň we goňur aýy, şeý
le-de gunduz, itaýy, aýrak, jeren we gulan
Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir.
Gor agh an an yň merk ez i mülk ünd äk i
kapasalarda towuk şekilli seýrek guşlar

bolan turajy we pars sülgünini köpeltmek
işi alnyp barylýar. Bu guş
lar di
ňe
Etrek, Sumbar we Çendir
derýalarynyň jülge
lerinde gabat

gelýärler.
Tebigy toplumlary
öwrenmek, dikeltmek we
gor ap sakl am ak boý unç a dürli
çäreler geçirilýär. Goraghana sebitiň tebi
gatyny öwrenmekde ylmy merkez bolup dur-
ýar. Ylmy bölümde howany, suwlary, top
ragy, ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça gözegçilik işleri geçirilýär.

Baldan datly miweler
toprak-howa şertlerine laýyk ýurdumyzyň çäklerindäki hoja
lykd a ösd üri p ýetişdirm e k lyklara ýaýradylýar.
boýunça toplumlaýyn çäreler
Merk ez iň umum y tutýan
geçirilýär. Subtropik guşaklykda m e ýd an y 7 3 4 g e kt a rd a n
Horm atl y Prez id ent im iz iň
päh im-paýh asl y ýol b aşç yl y
gynda ata Watanymyz bagy-boss anl yg a besl enýär. Bag
ekmek sogap iş hasaplanylýar.
Her ýyl bag ekmek möwsümle
rinde dürli baglaryň müňlerçe
düýbi oturdylýar. Magtymguly
ylm y-önümç il ik syn ag mer
kezimiz hem miweli baglaryň
genofonduny gorap saklamak,
subtropik ösümlikleriň gorl a
ryn y we görn üşl er in i ýygn a
mak, baýlaşdyrmak, olary ylmy
taýdan öwrenmek we önüm
çil ig e orn aşd yrm ak bab atd a
uly işleri alyp barýar. Merkezde
di
ňe bir ýer
li bag gor
la
ry däl,
eýsem, dünýäniň ençeme ýurt
lar ynd an get ir il en ösüml ikl er
ylm y-syn ag işl er in iň net ij e
sind e öwr en ilý är. Bu ýerde
bagl ar yň ýaş nah all ar yn y

ýetişdirilen ir-iýmişler tagamly
lygy, ýaramlylygy, witaminlere
baýlygy bilen tapawutlanýar.
Saýl an yp-seç il ip alnan, oňat
hojalyk alamatlary bilen tapa
wutlanýan sort görnüşlerinden
şänikli baglar, çigitli bag ösüm
likleri, subtropik bag ösümlikleri

ybaratdyr. Onuň merkezi bölümçesinde nar, alma, beýi, armyt,
erik kolleksiýalary bolup, ýör it e
nah alh an a ýerleşýär. Igdejik
bölümçesinde üzüm bag gor
larynyň 419 sany sort görnüşi
saklanýar. Şyhymdere bölüm
çes ind e bols a hurmanyň 91,

inj ir iň 92, zeýt unyň 101, pis
säniň 43, endap agajynyň 59
sort görn üşi, şon uň ýal y-da
naryň ýumşak dänelisiniň 15,
badamyň 37 sort görnüşi bar.
Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe ylmy-önümçi
lik synag merkezimizde miweli
baglaryň nahallaryny köpeltmek
üçin ähli şertler döredilendir.
Gelj ekd e hem merk ez im iz iň
işgärleri ýurdumyzy bagy-bos
sanl yg a öwürmek işlerine öz
goş antl ar yn y goşm ak üçin
yhlasly zähmet çekerler.
Ogulgurban Abylowa,
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň Magtymguly
ylmy-önümçilik synag
merkeziniň miweli baglaryň we
üzümiň nesil gorlary bölüminiň
ylmy işgäri.

«Sumbaryň» hoş
owazly nagmalary
Halkymyzyň örän baý medeniýeti, däp-dessur
lary, halk döredijiligi bar. Läle, hymmyl, öleň, mon
jug atd y aýtm ak, küşt dep ip, gaz al çekm ek türk
meniň toý-baýraml ar yn yň bez eg i has apl an ylýar.
Ýurdumyzyň folklor toparlarynyň halk döredijiliginiň

görnüşleri boýunça ýerine ýetirýän çykyşlary nesil
ler iň arab agl an yş yg yn y üpj ün edýär.
«Sumb ar» halk folkl or top ar ym yz hem diň e
bir ýurd um yzd a däl, düný äd e giňd en tanalýar.
1978-nji ýylda döredilen toparyň şöhratly taryhy
bar. Topar döredilenden soň, etrabyň ähli obala
ryna aýlanylyp, halk döredijiliginiň şahyrana gör
nüşl er i topl an ylý ar. 1980-nji ýylda toparyň dur
muşynda ýatdan çykmajak waka bolýar. Ol Polşa
döwletiniň Zakopane şäh er ind e geç ir ilen daglyk
ýurtlaryň XI Bütindünýä folklor festiwalyna gatnaş
ýar. Dutaryň, tüýdügiň, gopuzyň owazy astynda
milli egin-eşikleri bilen sahna çykan toparyň agza
larynyň çykyşlaryna haýran galmak bilen tomaşa
edilendigini halypalar ýatlaýarlar. Topar halkymy
zyň milli toý däp-dessurlaryny ussatlyk bilen gör
kezýär. Oguldursun Annaberdiýewa bilen Nursol
tan Baýramberdiýewanyň ýerine ýetiren hymmyly,
Geld i Mel äý ew iň küştd epd is i tom aş aç yl ar tar a
pyndan şowhun bilen garşylanýar. Topar Baş baý
rak — «Altyn paltajyk» baýragy bilen ata Watana
dolanyp gelýär. Şondan soň toparyň şöhratly ýoly
başl aný ar. Ol daş ar y döwl etl er i ň ençemesinde
çykyş edip, ýurdumyzyň abraýyny dünýä ýaýýar.
Haj at Myr ad ow a, Ogulg öz el Ann am yr ad ow a
toparyň ilkinji agzalarydyr. Halypalar kyrk ýyl bäri
toparda çykyş edip gelýärler. Olar ýaşlara halypalyk
edýärler, sungatyň inçe syrlaryny öwredip durýarlar.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk döwr ünd e
hem toparymyzyň agzalary öz gyzykly çykyşlary
bil en halk ym yz yň söýgüsini gazanýarlar. Ýurdu
myzd a geç ir ilý än toý-baýr aml ard a, çär el erd e
«Sumbar» toparymyzy görmek bolýar. Munuň özi
topar yň uss atl yg ynd an hab ar berý är.
Ogulsapar Weliýewa,
Magtymguly etrap medeniýet bölüminiň
«Sumbar» halk folklor toparynyň
baş režissýory.

Sahypany taýýarlan Muhammetmyrat Öwezow.
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Janyňa melhem, derdiňe derman
Men gysga bolmadyk ömrümiň
dow am ynd a ýak yml y içg il er iň
onl arç as ynd an haý yrl an yp gör
düm. Emma olaryň hiç birini düýe
janawaryň süýdüdir çalynyň dere
jes ind e gör üp bilm ed im. Düý e
çal y diýl en i bil en, hemm e düý e
çaly deň bolmaýar. Gum otlaryn
dan dok uný an düý el er iň çal y
gyrda bakylýan düýeleriň çalyna
garanyňda duzy ýetmedik tagama
çalymdaşdyr, sygryň gatygy şekilli
ýuw and yr, mylt ykd yr. Türkm en
başy etrap merkezinden 150 kilo
metr çem es i gaýr ad a ýerleşýän
Çagyl, Gyzylgaýa, Tüwer, Gökdere,
Goým at, Gar aým an obal ar yn yň
gaňşyr aw ug yň y kükedýän çalla
ryny içeniňde welin, janyňa jan,
güýjüňe güýç goşulan şekilli özüňi
şadyýan, bagtyýar duýýarsyň. Bu
obal ar yň çal y näm e üçin ala-böle üýtgeşik bolýarka?! Sebäbi
ol mekanlaryň öri meýdanlarynda
titir diýilýän, ýowşan ululygynda
köpýyllyk ot ösýär. Bu arzyly ota
diňe ýokarda ady tutulan obala
ryň duml y-duş und aky gyrlarda
sataşmak bolýar. Ol ýurdumyzyň
gaýry ýerlerinde ýok diýen ýaly
dyr. Käbir ýerlerde ýek-tük ösýä
nem bolsa, juda azdyr, keltedir,
göýd ükd ir. Men muny özümden
toslap aýdamok, biologiýa ylmyn
dan okan kit aplar ym a, žurn al
larym a, gör üp-eşiden zatlaryma
salg yl an yp aýdý ar yn.
Titirden kemsiz dokunan düýe
gyş yn a so w u g y, gaý-gar y bil
mezd i, baş yn y dik tut up, otl ar
ýör erd i. Bu obal ar yň çarw al ar y
köplenç iým aladasyny edip ýör
män, bagg oý unl ar yn y ýuwl up,
üstüne bir penje kepek sepilen titir
bil en semr ed erd il er. Düý än iň
boýun hamyndan ýasalan torsugy,
geçiniň derisinden eýlenip bejeri
len ýanlygy çopanlar ýanlarynda
götererdiler. Goş erkekleriň üstünde
olard a çaýk an a-çaýk an a içi ýag
düwmejikli, içdigiňçe içesiňi getir
ýän ajaýyp çal emele gelerdi.

Düýe çalynyň gymmatynyň titire
bagly bolşy kimin, içi, daşy syrçaly
küýzä ideg edilişine-de dahylly
dyr. Öý bikeleri küýzäni her gün
irden ýuw up, diw ar yn a ýelmeşen
zatl ar y aýr yp dur ard yl ar. Ýog
sam ol çalyň gadyryny gaçyrardy.
Gara öýlerde küýzäniň oturdylan

şu ýerde özümden mysal alaýyn.
Ozal-a beýik Alladyr, galyberse-de,
gor (agaran, süýt hem) men iň
iýmit siňdiriş, gan aýlanyş, dem
alyş agzalarymda dörän näsazlyk
lar yň gaýr a tesm eg in e seb äp
bolupdy. Düýäniň müň derdiň der
many bolan çal-süýdünden diňe

ene süýdi bolmasa, ýaşaýyş bolar
mydy?!
D üý e j an aw ar y ň b o tl aý a n
wagt y — ene topr ag yň begr es
donuna bürenip, hoştap ysly gülle
riniň al-ýaşyl bolup açylýan çagy.
Köşekli düýeleriň bozlaşýan ses
leri, guşlaryň şadyýan nagmalary
göwnüňi göterip, kalbyňy heýjana
getirerdi. Şol ajaýyp günleri ýatla
nymda, şu aşakdaky setirler öz-özünden aňymda peýda boldy:
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çuk urj yg yn a ojag yň ýyl y kül üni
guýup, üstüni-de keçe bilen basy
rardylar. Tomsuna bolsa oňa yssy
geçmez ýaly gündiz basyryp, sergin
şemal barar ýaly gijesine ýalaňaç
lardylar. Gyşyna sowap, tomsuna
gyzan küýzäniň suwytly çaly bol
mazdy. Küýzä süýt guýlanda, çaý
içer salym dowamynda çemçe bat
maz agaran peýda bolardy. Agarana
çomuç toşabyny gatsaň, «meleje»
diýilýän çaý hurşy emele gelerdi.
Agarany gaýnadyp, ondan gurt,
süzme alardylar. Munuň üçin ony
ýör it e halt al ard a tel im günl äp
süz erd il er. Süzm ä çom uç toşa
byny garsaň, diňe çaý hurşy däl,
wagty bilen ajykdyrmaýan tagam
hem bolardy. Küýzäniň agarany
alnandan soňra, onuň aşagynda
gögümtil reňkli, gor diýilýän dury
çal emele gelerdi. Beýleki çallar
dan tapawutlylykda, goruň düzü
minde ýag bolmazdy. Aýdýanlary
myň has ynandyryjy bolmagy üçin

* * *
Abraý dony buýurma boýunça
biçilip tikilmeýär.
* * *
Durmuşyň garaňkyran gününde
gö wn i ýa gt y adaml ar asm an y
ýagt yld yp dur an Aý ýal y aýd yň
görünýär.
* * *
Käb ir i göwn aç yk bol an y üçin
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bir men däl, bütin obadaşlarymy
zam haýyr tapandyrlar.
Gor içi ýöremeýänleriň bire-bir
emidir. Ony üç günläp ertir irden
ajöz e içs el er, içeg el er i tüýd ük
ýal y boş ap gal ard y. Saçl ar yn y
düýe çalynyň gory bilen ýuwýan
aýal doganlarymyzyň saçlary ne
goňaklardy, ne-de düşerdi. Ene-mam al ar ym yz gyzg yn y düşme
ýän bäbegi gora düşürip, dolap
goýanlarynda, onuň gyzgyny haý
diýmän gaçardy.
Düýe çaly barada söhbet edip,
onuň özen i, kök i bol an süýd üň
tarypyny ýetirmesek, adalatsyzlyk
bolardy. Diňe düýe süýdi däl, tutuş
janly-jandarlaryň süýtleri mukad
deslikden nyşandyr. Biz näme üçin
käbelerimizi ömrümiziň binýady,
başymyzyň täji hökmünde hormat
laýarys?! Onuň jogabyny bir söz
bilen aýdyp gutaryp bolmaz, aşa
kändir. Esasysy bizi adam sanyna
goşan ene süýdüdir. Ene bolmasa,
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Düýe botlanynyň deslapky gün
lerinde özboluşly lezzetli owuzdyr
bulamasy bişirilse-de, onuň süýdi
bişirilmän, ýylylygy bilen içilerdi.
Çarwalaryň arasynda şeýle aýtgy
hem bar: «Ýedi günläp owuzdan,
bulamadan doýanyň uçman ýöre
nine haýran».
Bahar günleri ertir-agşam düýe
süýdüniň bir käsesini içip ýören
adam hergiz nähoşlamazdy, tut
ýaly sagdyn bolardy. Biziň obamy
zyň ila
ty
nyň ürç edip iç
ýän ça
ýy
gar a çaýd y. Süýts üz deml en en
çaý y çarw al ar hal am azd y. Ol
döwürde näme, hemme maşgala
nyň gapysynda sagymlyk düýesi
barmydy?! Ýöne syrgynda bir kişiniň ýatagynda sagymlyk düýe bolsa,
şonuň süýdi barçalara çaý süýdi
bolardy. Arkalaşyk ýaly gowy zat
ýok. Çarwalar — durmuşyň ähli
ýagdaýynda-da şeýle, elinden gelen
kömegini berjekler. Bu çarwala
ryň kalbyna guýlan, nesilme-nesil
dowam edip gelýän ýörelgedir.
Hawa, düýäniň süýdi, çaly ýeke
bir oňşuk çeşmesi bolman, adam
synasynyň sagatlygynyň gorag
çysydyr.
Hojagylyç Nazarow,
Türkmenistanyň
Hormatly il ýaşulusy.
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* * *
Uly märekede ile gezek bermän
hetd en aş a köp gepl em e, ülp ül
d eş ip o tur a n g ö k m a ýs al ar yň
ygş yld ys y ýal y kalpl ard a şatl yk
döredýän gepi geple.
* * *
Ýagş yl yg y bilm eý än big ad yra
edil en köm ek bedr el äp deňz e
guýl an suw ýal y ýit ip gid er.
Temekgylyç Hoşanow.
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Ol günem daýym,
Barýarka geçip.
Getirdi maňa,
Täze bir güjük.
Dostlarym derrew,
Üýşüp başlady.
Güjüge golaý,
Süýşüp başlady.
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Jogaplar: (26.08.2021 ý.)

Keseligine:
1. Köpbilmiş. 5. Gurbaga. 6. Olduryk. 8. Romb. 9. Otur.
10. Ebjet. 13. Toýun. 16. Lüti. 17. Müň. 18. Oraz. 19. Öçük.
20. Öýjük. 22. Çolp y. 24. Kant. 26. Aziý a. 27. Öýk elek.
28. Goňşyňa. 29. Arada. 31. Pany. 34. «Nesil». 35. Keman.
36. Sara. 38. Jepa. 40. Öri. 41. Ädik. 47. Meýne. 48. Oklaw.
49. Dynç. 50. Abaý. 51. Terbiýe. 52. Mandala. 53. Tutlygala.

Dikligine:
1. Kart a. 2. Pam yk. 3. Metg i. 4. Şort a. 5. Gysg anç.
7. Kapitan. 10. Ellik. 11. Jet. 12. Öňürti. 14. Ýer. 15. Näzik.
19. Öýýüp. 20. Öýken. 21. Kanal. 22. Çanak. 23. Ysgyn.
25. Taňka. 30. Aşyrow. 32. «Aşgabat». 33. Ykjam. 36. Sakaw.
37. Russ iý a. 39. Paý. 42. Del. 43. Med et. 44. Gan at.
45. Kybla. 46. Goýma.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

Dostlar ýene-de,
Goldamadylar.
Garşy çykdylar,
Oňlamadylar.

«Dowamat bolsun
Hünäri» diýip.
«Ýitirmesin hiç
Bu käri» diýip.

«Alabaý diýsek,
Niçik bolardy?!
Adyna laýyk,
Güjük bolardy».

Hatyrasyny,
Saklap-sarpalap.
Dakan ekenler,
Maňa şeýle at.

Diýdimem welin,
Edil şobada.
Garaşyp ýatan,
Ýaly şol ada.
Makullaýan dek,
Sözlerimi-de.
Açaýdy birden,
Gözlerini-de.
Şeýdibem, gözläp,
Tapdyk adyny.
«Alabaý» diýip,
Dakdyk adyny.

Güjük ýaňyja,
Bolan ekeni.
Gözlerin ýumup,
Gelen ekeni.
Diýdim: «Dursanaň,
Çekelemäň siz!
Aýajyklaryn,
Depelemäň siz!»
Ynha-da, ýatyr,
Alaja güjük.
Bir at dakmasaň,
Bolarka niçik?!

Mamajanyň
goşgusy
«Mamajan!» diýip,
Tutulsa adym.
Güýjüm köpelip,
Artýar kuwwatym.
Ýogsa «Akbäbek»,
Diýen adym bar.
Enem-atama,
Göwün şadym bar.

Derrewjik oňa,
Bir at tapmaly.
Özüne laýyk,
Bir at dakmaly.

Owaldan gelýän,
Dessura görä.
Göterip ýörün
Bu ady men-ä.
«Mamajan!» diýip,
Tutulsa adym.
Tijenip işe,
Artýar yhlasym.
Heý, mamasynyň,
Ýöretse yzyn.
Armany bormy,
Agtyjak gyzyň?!

Ýolyşyk
Sonaň gyzyl şary bar,
Sarysy bar Meňlide.
Ýaşyl reňkli şary bar,
Maýaň bolsa elinde.

«Akbaý dakalyň!»,
Diýende Nury.
Garşy boldular,
Gelenleň bary.
«Akguş bolaýsyn»,
Diýende Çary.
Oglanlar ýene,
Bolmady razy.

«Ýitmesin» diýip,
Mamamyň ady.
Dakan ekenler,
Maňa bu ady.

Al-asmana uçuryp,
Şol şarlaryň üçüsin.
Gyzlar ondan ýasady,
Täsin bir «ýolyşygyn».

Soňra Akmyrat,
Diýdi: «Men tapdym!
Güjügiň ady,
Bolaýsyn Gaplaň!»

Gaýmalar gaýap,
Keşdeler çeken.
Mamamyň eli,
Hünärli eken.

Rejepguly
Amangeldiýew,
Esenguly etrabyndaky 10-njy
orta mekdebiň mugallymy.

Hünärleriň, kesp-kärleriň gadymy atlary

ýylgyrýar, başga biri — seniň ýyl
gyranyň üçin, ýene biri — seni ýyl
gyrtmak üçin. Tapawudyna düşün!
* * *
Başg a bir in e içiň i dökmezden
ozal, içiňi geplet, ol näme diýýär?
* * *
Haýsydyr bir bitirilmedik haýy
şyňy däl-de, bit ir il en haýyşlaryňy
ýatl am a düw ünç eg iň e düw.
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Alabaý

Ýaňy botlan düýäň süýdünden
ganyp,
Meýmiräp irkilsem gyr gujagynda.
Çaýym hem naharym ter meýdan
oty,
Bes maňa şol ýeter çöl saçagynda...

Durmuş düwünçeginden
Okam aý an işiksöý än i gör er,
okaýan — üýtgeşik dünýäni.
* * *
G aý ygy i ç i nd e g a lý a n s u w
batyrýar, ynsany — ýürekde gal
ýan kitüw.
* * *
Durmuşda iň kän zada eýe bol
maga däl-de, iň päk ada eýe bol
mag a ymt yl.

Körp el er e okap ber iň!

Kepban — bazarlarda terezilere gözegçi.
Çekene çopan — iliň malyny bakýan.
Ýylkyban — at çopany.
Ýonaçy — atyň eýer-esbabynyň ussasy.
Taraçy — mata dokaýan.
Taraşman — pagsa jaýlaryň ussasy.
Sarwan — düýe çopany.
Segban — it bakýan.
Sertaraş — saç bejerýän.
Rawy — erteki gürrüň berýän.

Krossword
Keseligine:
1. Ätiýaçdan tygşytlanyp goýlan pul, serişde. 3. Aşa
gynda ot ýakylyp, çaý suwy gaýnatmak üçin ulanyl
ýan uly gap, güp. 5. Bir işi ýerine ýetirmek üçin edil
ýän her ek et iň güýj i, depg in. 7. Ak reňkl i nah mat a.
9. Adamyň egni, gerdeni, iki omzunyň üsti. 10. Garyn
daşlyk gatnaşygyny aňladýan söz. 11. Dyngy belgi
si. 12. Az, bol däl, seýrek gabat gelýän. 13. Tarada
dokalan gyrasaryly nah mata. 15. Şahyrana çeper
eser, goşg y. 17. Birin iň ýa-da bir zad yň suraty.
19. Uly byçg y. 21. Wag yrd y, galm ag al, zenz el e.
23. San. 24. Bir zad yň özen i, düýb i, esas y. 25. Sah-
nada oýnalýan tans sungaty. 27. Daşyna sapak sara
lan tigir. 30. «Erenlerdir, ... bolup sürünmez, ol bela
dyr, gelse göze görünmez» (Magtymguly). 32. Dost
däl, tersleşen, öýke-kineli (göçme manyda). 33. Suw
dan geçmek üçin bir-birine berkidilip ýasalan birnäçe
agaç. 34. Alty aýdan bir ýaş aralygyndaky uly köşek.
36. Ýüpek gurçugynyň nobatdaky ukusy. 38. Bir zat
dan sypm ak, gut ulm ak üçin edilý än hil el i her ek et,
pirim, al. 39. Yzgar, çyg, öl. 40. «... gadyryn ýortan
biler, ýaý gadyryn — dartan» (nakyl). 41. Miwe.
Dikligine:
1. Asman gözýetimindäki howa giňişligi. 2. Gala,
berk itm e (kön e söz). 3. Suw jand ary. 4. Oňaýly
netije, haýyr, nep. 5. Dürli agaçlar, ösümlikler ekilen ýer.
6. «Ilki görüş, soňra ... » (nakyl). 7. Mata ýa-da başga
bir zada reňk berýän jisim. 8. Ýerasty suwlaryň gere
ginden köp bolmagy sebäpli ýokary çykýan yzgar, şor.
12. Eýeriň öň tarapynda somalyp duran tommak tutar.
13. Ýerd en, suwd an peýd al anm ag yň gad ym y gör
nüşi. 14. Gum depesi, beýiklik. 16. Küştüň esasy maly.
18. Ekinleriň arasyndaky joýa. 20. Kysmat, ýazgyt,
täleý. 21. Haly, palas ýaly önümleriň ýüzüne salynýan
esasy nagyş. 22. Bir wagtyň özünde bir eneden dogan
iki çag a. 23. Ýam an, erb et. 26. Belli bir mukdard ak y
zatlaryň daňysy. 28. Zadyň görnüşini, şekilini berýän
ýörite enjam. 29. Yzgar geçirmeýän galyň, syk doka
lan mata. 31. Köp mukdarda, tutuş, durşuna. 32. Kyn,
agyr, çylşyrymly. 33. Yrgyldylaryň täsiri sebäpli döre
ýän owaz. 35. Ýewropada paýtagt şäher. 36. Ite beril
ýän iýmit. 37. Gyzgylt-goňur reňk.
Hemra Täçgylyjow,
Balkanabat şäherindäki 17-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Redaksiýanyò salgysy:
745100, Balkanabat ºäheri, 145-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 1-nji jaý
Telefonlarymyz:
Kabulhana 6-37-06; jogapkär kätip 6-07-96;
bölümler 6-07-91; 6-07-92; 6-07-93; 6-07-95.
Gazet hepdäniò siºenbe, penºenbe we ºenbe günleri çykýar.

Redaksiýa gelen golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn berilmeýär.

Padyman — sygyr çopany.
Hatdat — haty owadan edip ýazýan.
Harrat — agaç ussasy.
Nilgär — boýag ýasaýan.
Mirap — uly ýaplarda suw paýlaýan.
Kätip — haty göçürýän.
Koýmat — goýun çopany.
Äheňňer — demirçi ussa.
Attar — dürli ot-çöplerden dürli däri-der
manlary we ysly atyrlary ýasaýan.

Sagd yn bolaý yn diýs eň iz...
1. Jemg yý etç il ik ýerl e
rind e agyz-bur un ört ükl e
rin i dak ynm al y we howp
suz aral yg y sakl am aly.
2. Bedeniň kesele garşy
göreşijilik ukybynyň ýokary
bolmagyny gazanmak üçin
wit am inl er e baý önüml er
bilen iýmitlenmeli.
3. Ş a hs y w e j e mg y 
ýetçil ik arassaçylyk tertip-

-düzg ünl er in i berk berj aý
etmeli.
4. Derm anl yk ösüml ik
lerden taýýarlanan melhem
çaýlary içmeli.
5. Güýz paslynda howa
nyň der ej es iniň üýtgeýän
digini nazara alyp, paslyň
aýratynlyklaryna laýyklykda
geý inm eg i masl ah at ber
ýäris .

JEMGYÝETÇILIK KABUL EDIŞLIGI
2021-nji ýylyň 9-njy, 23-nji sentýabrynda Balkan
wel aý at adal at böl üm in iň, Balk an welaýat prokura
turasynyň, Balkan welaýat kazyýetiniň işgärleriniň we
Balkan welaýat adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň
gatn aşm ag ynd a huk uk mes eleleri boýunça raýatlaryň
jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.
Kabul edişlik Balkanabat şäheriniň 144-nji ýaşaýyş
jaý toplumynyň 13-nji jaýynda — Balkan welaýat ada
lat bölüminiň binasynda sagat 10:00-dan 12:00-a
çenli geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefonlary: 6-05-13, 6-05-14.

Balk an ab at şäh er i
niň ýaş aýj ys y Döwl et
mämm et Täçm ämm e
d ow i ç M a gt ym ow y ň
TM 1495946 belgili sürü
jilik şahadatnamasynyň
ýitirilendigi mälim edilýär.

Balk an ab at şäh er ind äk i
12- nji ort a mekd ep tar a
pyndan 1999-njy ýylda Ýuriý
Aleksandrowiç Muhrýakowyň
adyna berlen A 0243586 bel
gili orta bilim hakyndaky şaha
datnamany ýitirilendigi sebäpli
güýçs üz has ap etm el i.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17940 B-107545
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.

