C M Y K

— Garaşsyzlyk halkymyzyň beýik mertebesiniň,
milli buýsanjynyň dabaralanmasydyr.

Düný äde BMG tar ap yndan ykr ar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹108 (99668) * 2021-nji ýylyò 9-njy sentýabry, penşenbe.

Türkmenistanyň Döwlet
howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

7-nji sentý abrda Türkm en ist an yň Prez i
denti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent
Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşi
niň mejl is in i geç ird i. Ond a harb y we huk uk
goraýjy edaralaryň şu ýylyň sekiz aýynda ýerine
ýetiren işleriniň netijelerine hem-de bu düzüm
leriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, şol

sand a döwl et iň howps uzl yg yn y, jemg yýetiň
durnuklylygyny üpjün etmek, maddy-enjamla
ýyn binýadyny pugtalandyrmak bilen baglany
şykl y möh üm mes el el er e gar aldy.
Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň
ýolbaşçylary hasabat berdiler.
Hormatly Prezidentimiz üstünlikli durmuşa
geçirilýän hem-de diňe goranyş häsiýetine eýe

şanly wakalara ýokary
derejede taýýarlyk
görülmelidir
7-nji sentýabrda horm atl y Prez id entimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabi
net in iň Başl yg yn yň orunb as arl ar ynyň, Milli
Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Mas
lahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň gatnaş
magynda iş maslahatyny geçirdi. Onda öňde
boljak Halk Maslahatynyň mejlisini guramak,
Wat an ym yz yň muk add es Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygyny baýram etmek hem-de täze
iri desgalaryň birnäçesiniň açylyşy bilen bagla
nyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiz, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mej
lisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol
şanly sene mynasybetli paýtagtymyzda geçi
rilj ek Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk
görlüşi barada maglumat berdi.
Soňr a Mill i Geňeşiň Halk Masl ah at ynyň
Başl yg yn yň orunb as ar y K.Bab aý ew Halk
Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçir
mäge görülýän taýýarlyk işleri hem-de onuň
dow am ynd a gar alm ag yn a höd ürl en ilý än
mesel el er bar ad a magl um at berdi.
Döwlet Baştutanymyz türkmen jemgyýeti
niň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onda
hakyky demokratik ýörelgeleri berkarar etmek
boý unç a Halk Masl ah at yn yň işin iň örän
wajypdygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň
mejl is in i ýok ar y gur am aç yl yk der ej es ind e
geçirmek üçin degişli meseleleri öz wagtynda
we toplumlaýyn çözmegiň ähmiýetini nygtady.
Şunuň bilen bir hatarda, dürli düzümleriň
işin i mund an beýl äk-de käm ill eşd irm egiň,
önümçilige öňdebaryjy tejribäni, innowasion
tehnologiýalary we sanly ulgamlary ornaşdyr
magyň wajypdygy barada gürrüň edildi.

Ş eýl e hem Wat an ym yz yň muk add es
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny baýram etmäge
taýýarlyk görlüşi, ulanylmaga tabşyrylmagy
meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işleriniň
depginleri barada hasabatl ar diňl enildi.
Hormatly Prezidentimiz eziz Wat an ym y
zyň muk add es Gar aşs yzl yg yn yň 30 ýyll y
gyny baýram etmäge ýokary derejede taýýar
lyk görmegiň hem-de meýilleşdirilen çäreleriň
häz irk i döwr üň ruh un a kyb ap gelm eg in iň
zerurdygyna ünsi çekip, öňde boljak dabara
lar yň ýok ar y gur am aç yl yk der ej es in i üpj ün
etmek bab atd a görk ezm el er i berd i.
Mill i Lid er im iz iş masl ah at yn y jeml äp
hem-de oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, Garaş
syz, Bitarap Watanymyzyň paýtagty Aşgaba
dyň köp derejede tutuş ýurdumyzyň abraýyny
kesgitleýändigini belledi. Ak mermerli paý
tagtymyz berkarar döwletimiziň ykdysady we
syý as y ösüş in i aýd yň görk ezý än şäherdir.
Jemgyýetimiziň medeniýetiniň we ruhy dur
muş yn yň, aň-bil im kuww at yn yň der ej es in i
beýan edýän merkezdir.
Horm atl y P rez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow Watanymyzyň Garaşsyz
lygynyň şanly 30 ýyllygynyň baýram edilmegi
bar ad ak y mes el ä deg ip geç ip, bu şöhr atl y
sen än iň türkm en ist anl yl ar yň durm uş ynd a
ýatdan çykmajak waka öwrülmelidigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz baş
baýramçylygymyza gabatlanylyp, göz öňünde
tutulan dabaralary we çäreleri ýokary dere
jede guramak boýunça ähli zerur çäreleriň
görülmelidigine degişli ýolbaşçylaryň ünsüni
çekdi.
«Balkan».

bolan Harby doktrinanyň ýurdumyzda parahat
we asuda durmuşyň ygtybarly kepili bolup dur
ýandygyny aýdyp, ýaş serkerdeleriň hem-de
çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esger
leriň arasynda watançylyk-terbiýeçilik işlerini
ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi.
Milli Liderimiz goranmak ministrine Watany
myzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly sene
siniň hormatyna geçiriljek dabaraly harby ýöri
şiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi
tabşyrdy.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Ser
kerdebaşysy içeri işler edaralarynyň öňünde
jenaýatçylyga garşy göreşmek, jemgyýetçilik
tertibini hem-de eýeçiligini goramak we jemgy
ýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly jogap
kärli wezipeleriň durýandygyny belledi. Hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
öňde goýlan wezipeleri takyk hem-de birkemsiz
ýerine ýetirmek üçin işiň has netijeli usullaryny
we döwr eb ap tehn ol og iý al ar y ulanm ag yň
möhümdigini nygtap, içeri işler ministrine bir
näçe anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz ilatyň arasynda sagdyn durmuş
ýörelgelerini işjeň wagyz etmegiň wajypdygyny
aýdyp, bu ugurda amala aşyrylýan işleri kämil
leşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştu
tanymyz şeýle hem “Ýol hereketiniň howpsuz
lygy — ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlygyň
möhüm ähmiýete eýedigini belläp, göz öňünde
tutulan çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk
der ej es ind e geç ir ilmegini berk gözegçilikd e
saklamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz ýerine ýetirilmeli işleriň ileri
tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, serhet goşunla
rynyň işiniň yzygiderli kämilleşdirilmegini, ser
het birikmeleriniň öňdebaryjy harby tehnikalar
we enjamlar bilen üpjün edilmegini, bu düzü
miň öňünde durýan jogapkärli borçlary üstünlikli
berj aý etm äg e ukypl y serk erd el er iň taýý ar
lan ylm ag yn y möhüm wezipeleriň hatar ynd a
görk ezd i. Ýurd um yz yň Ýar agl y Güýçl er in iň
Belent Serkerdebaşysy şu meseleleri hemişe
üns merk ez ind e sakl am ag yň waj ypd yg yn y
aýdyp, Döwlet serhet gullugynyň ýolbaşçysyna
birn äç e anyk tabş yr ykl ar y berd i.
Hormatly Prezidentimiz kazyýet ulgamynyň
netijeli işlemegi üçin işgärleriň hünär derejesini
ýok arl and yrm ak boý unç a çär el er i yzyg id erl i
geçirmegiň, sanly tehnologiýalary ornaşdyrma
gyň hem-de olary gündelik işde işjeň ulanmagyň

wajypdygyny belläp, ýokary kazyýetiň ýolbaş
çysyna degişli görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz prokuratura edaral a
ryn yň kan un yň hökm ür ow anl yg yn y üpj ün
etm ek, raý atl ar yň huk ukl ar yn y we azatl yk
laryny, jemgyýetiň hem-de döwletiň bähbitlerini
goramak maksady bilen degişli çäreleri gör
melidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli
Lid er im iz her bir işi gur am ag a jog apk ärl i
çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekip, Baş
prokurora anyk görk ezm el er i berdi.
Horm atl y Prez id ent im iz häz irk i wagtd a
Milli howpsuzlyk ministrliginiň öňünde mukad
des Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny gora
mak, Watanymyzyň abadançylygyny, döwleti
miziň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyny,
jemgyýetde jebisligi üpjün etmek ýaly jogapkärli
wezipeleriň durýandygyny belledi. Milli Lideri
miz şol wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilme
giniň bu edaranyň işgärleriniň syýasy, hünär
we hukuk taýdan taýýarlygynyň derejesine
bagl yd yg yn y aýd yp, şahs y düz üm iň hünär
der ej es in i ýok arl and yrmak boýunça çäreleri
yzygiderli geçirmegi tabşyrdy.
Ýurd um yz yň Ýar agl y Güýçl er in iň Bel ent
Serkerdebaşysy kanunlary mundan beýläk-de
kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak
maks ad y bil en, ýurd um yzd a her ek et edý än
kad al aşd yr yj y huk uk nam al ar yn y yzyg id erl i
seljermegiň wajypdygyny belledi.
Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz
adalat ministrine hukuk ulgamynda dünýäniň
öňdebaryjy tejribesini öwrenmegiň uly ähmiýete
eýedigini aýdyp, ilatyň hukuk taýdan sowat
lylygyny ýokarlandyrmak, güýje girýän kanun
laryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça
çäreleri yzygiderli guramagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz ulag-üstaşyr geçel
geleriniň möhüm çatrygy hökmünde Türkmenis
tanyň Ýewraziýa yklymynda geostrategik ornu
nyň barha artýandygyny nygtady. Milli Liderimiz
işiň möçberiniň artmagynyň gullugyň üstüne
ýüklenen wezipeleri çözmäge has jogapkärli
çem el eşmegi talap edý änd ig in i aýd yp, ýur
dumyzyň gümrük serhedi arkaly harytlaryň we
ulag serişdeleriniň geçirilmeginiň tertibine berk
gözegçilik edilmelidigini nygtady. Şunuň bilen
baglylykda, Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaş
çysyna degişli işleriň halkara ülňüleriň talapla
ryna laýyklykda geçirilmegini üpjün etmek meselelerini üns merkezinde saklamak tabşyryldy.

Döwl et Başt ut an ym yz harb y we huk uk
goraýjy edaralaryň ählisinde bolşy ýaly, Döwlet
migrasiýa gullugynyň işine hem innowasion
usullary we öňdebaryjy sanly tehnologiýalary
işj eň orn aşd yrm ag yň waj ypd yg yn y bell ed i.
Milli Liderimiz edaranyň öňünde durýan möhüm
wezipeleri kesgitläp, işgärler kuwwatyny pug
talandyrmaga aýratyn üns bermegiň wajypdy
gyny aýtdy we gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe
anyk tabşyryklary berdi.
Soňr a Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň
orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sek
retary Ç.Amanow gözegçilik edýän edaralarynda
ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işler
barada hasabat berdi. Şeýle hem Türkmenis
tanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyg y myn as yb etl i geç ir ilj ek dab ar al y harb y
ýörişe görülýän taýýarlyk barada habar berildi.
Milli Liderimiz serkerdeleriň hem-de esgerl e
riň hün är taýý arl yg yn yň ýok ar y der ej es in i
üpjün etmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda
kesgitläp, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk
geňeşiniň sekretaryna harby we hukuk goraýjy
edaralaryň üstüne ýüklenen wezipeleriň ýerine
ýetirilişine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň mukad
des Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli
guraljak baýramçylyk çäreleri barada durup
geçip, bu ajaýyp senäniň hormatyna guraljak
dabaraly harby ýörişiň ýokary derejede geçiril
megini üpjün etmek barada degişli görkezmeleri
berdi.
H o rm a tl y P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow mejl is iň jem in i jeml äp,
parahatçylyk söýüjilikli we ynsanperwer döw
let syýasatyna laýyklykda kabul edilen, gora
nyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň
esasynda harby we hukuk goraýjy düzümleriň
madd y-enj aml aý yn biný ad yn yň yzyg id erl i
pugt al and yr ylý and yg yn y nygt ad y.
Milli Liderimiz harby gullukçylar we olaryň
maşg al a agz al ar y bar ad ak y alad an yň iler i
tutulýan ugurlaryň biridigini aýdyp, olaryň aba
dançylygyny ýokarlandyrmak, ýaşaýyş-durmuş
şertlerini gowulandyrmak, yhlasly gulluk etmek
hem-de göwnejaý dynç almak üçin giň mümkin
çilikleri döretmek boýunça toplumlaýyn işleriň
amala aşyrylýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz döwl et im iz iň bu ugurd a mund an
beýläk-de netijeli çäreleri görjekdigini aýtdy.
«Balkan».

sanly ulgam arkaly iş maslahaty
6-njy sentý abrda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabi
net in iň Başl yg yn yň obas en ag at topl um yn a
göz egç il ik edý än orunb as ar yn yň hem-de
wel aý atl ar yň häk iml er in iň gatn aşm ag ynd a
sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Masl ah atd a ýurd umyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny ýerine
ýetirmek, ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň
ýetip gelýän 30 ýyllyk şanly senesi mynasy
betli geçiriljek dabaralara taýýarlyk görmek,
möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçy
lykly geçirmek boýunça amala aşyrylýan top
lumlaýyn çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri
hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi
T.Atahallyýew seb itd e aln yp barylýan işleriň
ýagdaýy, aýratyn-da, möwsümleýin oba hojalyk
işleriniň barşy, bugdaý ekişini bellenilen möh
letlerde we ýokary hilli tamamlamak ugrunda
edilýän tagallalar, şol bir wagtyň özünde pagta
ýygymyna görülýän hemmetaraplaýyn taýýar
lyk barada hasabat berdi. Häzir ýygym möw
süminde işlediljek kombaýnlar, pagta daşa
makda ulanyljak tehnikalar, pagta arassalaýjy
kärh an al ar we kab ul ediş harm anh an al ar y
doly taýýar edildi.
Şeýle hem häkim welaýatyň güýzlük gant
şugundyry ekilen meýdanlarynda alnyp baryl
ýan ideg işleri hem-de “Türkmenistanyň Pre
zidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksat
namasynda” we Oba milli maksatnamasynda
kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, şanly sene mynasybetli gurlup ulanyl
mag a ber ilj ek desg al aryň taýýarlyk ýagdaýy
barada hasabat berdi.
Hasabatyň çäklerinde ýurdumyzyň durmu
şynda möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanyň
Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk
işleri barada maglumat berildi.

Horm atl y Prez id ent im iz welaýatda şanly
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna görül
ýän taýýarlyk işleriniň derejesine, güýzlük bug
daý ekişiniň bellenilen agrotehniki möhletlerde
we ýokary hilli geçirilmegine, şol bir wagtyň
özünde pagta ýygymyna guramaçylykly girişil
megine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy.
Şun uň bil en bagl yl ykd a, güýzlük bugdaý
ekişini agrotehniki kadalara laýyklykda alyp
barm ak maks ad y bil en, oba hoj al yk tehni
kalarynyň doly güýjünde işledilmegi, gallaçy
kärendeçileriň zerur ýokary hilli tohumlar we
tehnikalar bilen üpjün edilmegi möhüm talap
bol up durý ar. Pagt a ýyg ym yn a taýý arl yk
mesel el er in e möh üm ähm iýet berilmelidir,
güýzlük ýeralma, gök we beýleki oba hojalyk
ekinl er in e edilý än ideg işl er i agr ot ehn iki
kad al ar a laý yk gelm elidir.
Döwlet Baştutanymyz ekin meýdanlarynda
aln yp bar ylý an möws üml eý in işl er bil en bir
hat ard a, wel aý at y durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmek, Oba milli maksatnamasyndan gelip
çykýan wezipeleri berjaý etmek bilen baglany
şykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidi
gin i bell ed i hem-de bu bab atd a häk im e bir
näçe anyk tabşyryklary berdi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen ähli
çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün
edilmelidigine ünsi çekip, Türkmenistanyň Halk
Maslahatynyň taryhy mejlisine görülýän taýýar
lyk işlerine örän jogapkärçilikli we hemmeta
raplaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.
Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty
nyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin
oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaş
lyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek topa
rynyň ýakynda geçiriljek nobatdaky mejlisine
görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda halkara
hyzmatdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyk
laryna döwlet derejesinde ähmiýet berilýän
dig in i bell äp, Söwd a-ykd ys ady, ylmy-tehniki
we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki
türkmen-özbek toparynyň nobatdaky mejlisine
gör ülý än taýý arl yk işl er in iň möh ümd ig in e
ünsi çekdi. Munuň özi doganlyk Özbegistan
bil en net ij el i gatn aş ykl ar yň ösd ür ilm eg ind e
aýratyn ähmiýetlidir.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-prem
ýere özüniň özbek kärdeşi bilen Söwda-ykdy
sad y, ylm y-tehn ik i we medeni hyzmatdaşlyk
boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň
öňümizdäki hepdede boljak nobatdaky mejli
sinde ara alnyp maslahatlaşyljak meseleler we
gazanyljak ylalaşyklar barada pikir alyşmagy
we onuň anyk senesini kesgitlemegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidenti
niň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýetiniň
Özbegistan Respublikasyna ýakynda boljak
saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklar
boýunça degişli resminamalara gol çekiljekdi
gini aýdyp, bellenilen halkara çäreleriň ýokary
guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda
anyk tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkim
ler in iň kesg itl en il en wez ip el er iň üst ünl ikl i
ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli we hemme
taraplaýyn esasda çemeleşmekleriniň ýurdu
myzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde,
halkymyzyň abadançylygynyň berkidilmeginde
möhüm orun eýeleýändigini belledi hem-de
bu babatda iş maslahatyna gatnaşanlara anyk
görkezmeleri berdi.
“Şöhr atl y sen el er e zähm et sowg atl ar y
bil en barm ak halk ym yz yň asyll y däb id ir”
diý ip, horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow bell ed i.
«Balkan».
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Garaşsyzlyga söýgimiz hem
hormatymyz ebedidir

Mukaddes Garaşsyzlyk hal
kymyzyň ençeme döwürleriň
aýd ym yn a ö wrül en arz uw-islegl er in i has yl etdi. «Ber
kar ar döwl et isl är in» diý en
Magtymguly atamyzyň arzuw
lan zamanasy, garaşsyz döw
let i 30 ýyl a gol aý wagt mund a n o z a l b e rk ar a r b o ld y.
Garaşsyzlyk türkmen halkyna
baky bagt y, eşr etl i durm uş y
peşg eş berd i. Il agz yb irl i
ginde, ýurt abadançylygynda
row aç menz ill erd e asyrlara
barabar işler amala aşyryldy.
Bu gün Garaşsyzlyk bilen gal
kynan, Bit ar apl yk der ej es ine
eýe bol an ýurd um yz yň at-abraýy, şan-şöhraty belende
galdy. Garaşsyzl yk ösüşleri
miziň badalgasy, üstünlikleri
miziň gözbaşy, ähli ugurlarda
bel ent sepg itl er e ýetm eg iň
esas y bol up, ýol um yza öz
röwş en şugl as yn y saçý ar.
A rk ad a g P r ezident im iz i ň

nygt aýş y ýal y, «Garaşsyzlyk
berkarar döwletimiziň synmaz
binýady, bagt yý ar durm uşy
myz yň miz em ez esas yd yr».
Berkarar döwletiň bagtyýar
lyk döwründe hormatly Pre
zid ent im iz iň öňd eng ör üjilikli
we parasatly baştutanlygynda
Garaşsyzlygymyzyň gazanan
lar yn y pugt al and yrmak, ýur
dum yz yň halkar a abr aý yn y
ýok ar y gald yrmak, halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini
gow ul and yrm ak ugr und ak y
işler täze many-mazmuna eýe
boldy. Içeri hem daşary syýa
satd a gaz an ylý an uly üst ünlikler ýurdumyzy dünýä tanatdy.
Eziz Diý ar ym yz yň halkl aryň
arasynda dostlugyň we dogan
lyg yň berk id ilm eg in e, para
hatç yl yg yň we ösüş iň üpjün
edilmegine gönükdirilen oňyn
daşary syýasaty halkara dere
jesinde ykrar edildi. Ýurdumy
zyň başlangyjy bilen öňe sür
len halkara ähmiýetli teklipler,
taslamalar dünýäde durnukly
ösüşi we halklaryň abadan we
asuda durmuşda ýaşamagyny
üpjün etmek baradaky beýik
maksatdan ugur alýar. Ykdy
sadyýetde, medeniýetde, bilim,
saglygy goraýyş we beýleki
ugurl ard a ýok ar y net ij el er iň
gaz an ylm ag y içer i syý as at
daky üstünliklerimizi alamat
landyrmak bilen, ýurdumyzyň
durm uş-ykd ys ad y ösüşlerini

NETIJELI HYZMATDAŞLYGYŇ
TÄZE UGURLARY

şertl end ird i. Bul ar yň ähl is i Ark ad ag ym yz yň jan y sag,
mukaddes Garaşs yzl yg ymy başy dik, tutumly işleri rowaç
bolsun!
zyň datl y miw el er idir.
Beý ik Gar aşs yzl yg ym yz a Ogulsona Tagangeldiýewa,
Türkmenistanyň Adalat
guwanýarys hem buýsanýa
ministrliginiň ýanyndaky
rys. Oňa bolan söýgimiz hem
Gozgalmaýan emläge bolan
hormatymyz ebedidir. Çünki ol
hukuklaryň we onuň bilen
döredijilikli işlemäge, döretmäge,
bagly geleşikleriň döwlet
gurm ag a guj ur hem gaýr at,
tarapyndan bellige alynmagy
ylh am hem kuww at berý är.
baradaky gullugyň Balkan
Garaşsyzlygyň röwşen ýoly
welaýat müdirliginiň döwlet
bil en ata Wat an ymyzy ösüş
sanawyny alyp barýan döwlet
leriň täze belentliklerine tarap
bellige alyjysy.
ynamly alyp barýan Gahryman

Watanymyzyň ösüşleriniň binýady
Serd ar şäh er häk iml ig in iň, Türkme
nistanyň Demokratik partiýasynyň şäher
komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler
ark al aş ykl ar yn yň şäh er birl eşm esiniň,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky
Ýaşl ar gur am as yn yň şäh er geň eş in iň
bilelikde guramaklarynda şanly Garaş
syzl yg ym yz yň 30 ýyll yg y myn as yb etl i

çäre geçirildi. Onda çykyş edenler ata
Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde
gazanylan üstünlikler, ýetilen belent sep
gitl er bar ad a gürr üň edip, muk add es
Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny mun
dan beýläk-de berkitmäge goşant goşmagyň her bir raýatyň mukaddes borjudy
gyny nygtadylar. Halkymyzyň abadan,

bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda taý
syz tagallalary edýän hormatly Preziden
timiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň elmydama
rowaç almagyny arzuw etdiler.
Gülkamar Nyýazmyradowa,
TDP-niň Serdar şäher komitetiniň
partiýa guramaçysy.

Parahatçylyk söýüjilik ýörelgele
rine eýerip, sebitde we bütin dün
ýäde dostlukly gatnaşyklary pug
talandyrmak ugrunda işjeň çykyş
etmegi Garaşsyz, hemişelik Bitarap
Türkmenistanyň halkara abraýyny
has-da bel end e göt erýär. Şunda
döwletimiziň Birleşen Milletler Gura
masy bilen netijeli hyzmatdaşlygyna
aýratyn orun degişlidir. Şeýle ygty
barly hyzmatdaşlygyň netijesinde
ýurd um yz düný ä bil el eş ig i bil en
arkalaşykly tagallalary birleşdirme
giň, ýurtlar bilen özara sazlaşykly,
deňhukukly gatnaşyklary ýola goý
magyň özboluşly tejribesini toplady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň pähim-paýha
syndan kemal tapan Berkarar döw
letiň bagtyýarlyk döwründe bolsa
onuň barh a täz e mazm un bil en
baýl aşý and yg y aýr at yn buýs anç
bil en bell en ilm äg e myn as ypd yr.
Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň mejlislerine
ýurd um yz yň Hök üm et wek il iý eti
niň işjeň gatnaşmagynyň we olarda

milli Liderimiziň täze-täze başlan
gyçlar bilen çykyş etmeginiň, dünýä
ähmiýetli teklipleri öňe sürmeginiň
ähl um um y par ah atç ylyk, abadan
çylyk, howpsuzlyk hem-de durnukly
ösüş babatda tagallalaryň üstünlikli
durm uş a geç ir ilm eg in e ýard am
ed ýändigini wagt bireýýäm subut
etdi. Şonuň üçin dünýä jemgyýet
çiliginiň BMG-niň Baş Assambleýa
synyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda
Nýu-Ýorkda öz işine başlajak nobat
daky 76-njy mejlisinde Türkmenis
tanyň ileri tutýan garaýyşlaryna uly
gyzyklanma bildirmegi düşnüklidir.
Durnukly ösüş maksatlaryny doly
möçberde amala aşyrmakda möhüm
tapg yr bol an bu tar yh y mejl isd e
ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň
başlangyçlarydyr tekliplerine esas
lanýan we birnäçe ugurlary özünde
jemleýän möhüm resminama bilen
çykyş eder. Ol ugurlar, ilkinji nobatda,
pandemiýa — täze görnüşli howply
ýokanç kesele garşy göreşde dünýä
bileleşiginiň tagallalaryny birleşdir
mek, halkara syýasat, parahatçylyk
hem-de howpsuzlyk, durnukly ösüş,
halkara ynsanperwer hyzmatdaşlyk
meseleleriniň çözgüdine gönükdirilen
başlangyçlary we başga-da ençeme
tekl ipl er i öz için e alý ar. Şu ýerde
esa
sy bel
läp geç
me
li zat, bu oňyn
başl ang yçl ard yr tekl ipl er iň Bit a
rapl yk, goş ul yşm azl yk, meseleleri
par ah atç yl ykl y ýol bi l en çöz m ek
ýörelgelerinden ugur alýanlygydyr.
Bu barada milli Liderimiz: «Biziň döw
letimiz «Açyk gapylar” syýasatyny
amala aşyrmak bilen, hemmeler üçin
düşnükli bolan anyk daşary syýasy
ugry alyp barýar. Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy
sebitde we bütin dünýäde häzirki
zaman syýasy garaýyşlarydyr usul
lary ulanmak üçin giň mümkinçilikleri
berýär. Bu bolsa özara ynanyşmak
hem-de düşünişmek üçin tagallalary
birleşdirmek, medeni gatnaşyklary
ösdürmek, dünýä derejesinde umumy
meseleleri çözmek üçin örän möhüm
dir” diýip belleýär. Şeýlelikde, munuň

özi BMG-niň Baş Assambleýasynyň
76-njy mejlisinde Türkmenistanyň
parahatçylygyň, howpsuzlygyň we
durnukly ösüşiň bähbidine ygtybarly
hyzmatdaşlygy üpjün etmegiň mese
lelerine aýratyn üns bermeginiň uly
ähmiýete eýedigine şaýatlyk edýär.
Hawa, abraýly halkara gurama
nyň belent münberinden öňe sürül
jek teklipler dünýäniň gün tertibiniň
esasy meselelerini çözmekde, ählu
mumy parahatçylygy, durnuklylygy,
howps uzl yg y gor ap sakl am akd a
w e berk itm ekd e derw aý ysl yg y
bilen tapawutlanýar. Şol bir wagtyň
özünde-de olar Garaşsyz, hemişe
lik Bitarap Türkmenistanyň daşary
syýasatda uly üstünlikler gazanyp,
dünýä bileleşiginde mynasyp orun
eýeleýändiginiň nobatdaky aýdyň
sub utn am as yn a öwr ül er. Seb äbi,
öňde-de belläp geçişimiz ýaly, ýur
dum yz yň Bit ar apl yk ýörelgelerine
esaslanýan daşary syýasaty halkla
ryň arasynda dost-doganlygyň pug
talanmagyna ýardam bermek bilen,
parahatçylygyň we ösüşiň hatyra
syn a hyzm atd aşl yk gatn aş yklary
nyň giňden ýaýbaňlanmagyna oňyn
şertleri döredýär.
Jemläp aýdanyňda, Birleşen Mil
letler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň 76-njy mejlisinde Türkme
nistanyň öňe sürjek başlangyçlary
netijeli hyzmatdaşlygyň täze ugur
laryny açar. Bu bolsa hormatly Pre
zidentimiziň halkara gatnaşyklarda
rowaçlyga beslenýän ýörelgeler i
niň nobatdaky ykrarnamasy bolar.
Düný äd e par ah atç ylygy berkit
m e k , ä hl umumy abadanç yl yg y
üpj ün etm ek, özar a yna n yş m ak
esasynda ynsanperwer gatnaşyk
lary pugtalandyrmak ugrunda nus
gal yk işl er i alyp barýan hormatly
Prez id ent im iz iň jan y sag, ömr i
uzak, belent başy aman bolsun!
Annatagan AMANOW,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Halkara
meseleler baradaky komitetiniň
agzasy.

«Ak altynyň» kerweni
Welaýatymyzda pagta ýygymyna guramaçylykly girişildi

Horm atl y Prez id ent im iz iň 3-nji
sentýabrda sanly ulgam arkaly geçiren
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdu
myzda bereketli güýz paslynyň jogapkärli
möwsümleriniň biri bolan pagta ýygymyna
girişmäge ak pata bermegi mukaddes
Gar aşs yzl yg ym yz yň şanl y sen es in i
ýokary ruhubelentlikde garşylaýan wela
ýatymyzyň ýer eýelerinde hem zähmet
galkynyşyny döretdi. Möhüm oba hojalyk
möwsüminiň başlanmagy mynasybetli
welaýat häkimliginde iş maslahaty geçi
rildi. Işjeň häsiýete eýe bolan maslahata
welaýat, etrap häkimlikleriniň, agrosena
gat toplumynyň ýolbaşçylary, jemgyýet
çilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly
ýaşulular, kärendeçiler, mülkdarlardyr ýer
eýeleri gatnaşdylar. Onda «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Wat an y» ýyl ynd a ýet işd ir il en pagt a ýygn ap alm akd a, bu bab atd a pagt a oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz
hasylynyň ýekeje übtüginem yrýa etmän ýygyjy kombaýnlaryň hem-de beýleki işledilmegini gazanmakda, «ak altyn»
hasylyny gaýtadan işlemekde öňde dur
ýan wajyp wezipeleriň üstünde durlup
geçildi. Çykyş edenler Arkadag Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň oba hoja
lyk pudagyny depginli ösdürmekde, daý
hanlaryň zähmet hem-de ýaşaýyş-dur
muş şertlerini gowulandyrmakda döwlet
derejesinde edýän yzygiderli aladalary,
agr os en ag at topl um ynd a üst ünl ikl i
amala aşyrýan oýlanyşykly özgertmeleri
barada buýsanç bilen nygtadylar. Masla
hatda pagta ýygymyna girişmäge beren
ak patasy üçin Gahryman Prezidentimi
ziň adyna hoşallyk sözleri aýdyldy.
Ýyg ym a gir iş ilm eg i myn as yb etl i
dabara Serdar etrabynyň «Goç» daý
han birleşiginiň pagtaly meýdanynda

ýaýbaňlandyryldy. Dabaranyň geçýän
ýerinde möwsümiň dowamynda netijeli
ulanyljak pagta ýygyjy kombaýnlaryň
hem-de beýleki oba hojalyk tehnikalary
nyň, kuwwatly awtoulaglaryň uzyn hatar
lar y ak öýl er iň owad an syrg yn y bil en
özboluşly sazlaşyk tapdy. Welaýaty
myzyň medeniýet we sungat wekilleri
joşgunly çykyşlary bilen bu ýere gelen
lere ruhy lezzet paýladylar. Oba hojalyk
önümleriniň, amaly-haşam we el işleri
niň sergileri, medeni çäreler dabaranyň
şowhunyny, mazmun baýlygyny has-da
artdyrdy. Şunuň ýaly täsirli pursatlara
beslenen dabarada hormatly Prezidenti
miziň sargydyna eýerip, il sylagly ýaşu
lular ýagşy doga-dilegler bilen pagta
ýygymyna başlap berdiler. Şol pursatda
şowhunly el çarpyşmalar hem-de «Har
manyňyza bereket, Gahryman Arkada
gymyz!», «Harmanyňyza bereket, eder
men pagtaçylar!» diýen göwün göteriji
sözler töweregi gurşap aldy. Şeýlelikde,
şatlyk-şowhun, ruhubelentlik hem-de
agzybirlik bilen ak patrak bolup açylyp
oturan pagtaly meýdanlaryň bereketli
hasylyny ýygnap almak üçin joşgunly,
öndürijilikli zähmete badalga berildi.
Wel aý at ym yz yň sung at uss atl ar y
şirin aýdym-sazlarynda pagtanyň bere
ketli hasylyny kemala getiren “ak altyn”
ussatlarynyň, ýygymçylaryň halal, yhlasly
hem-de netijeli zähmetleriniň tarypyny
ýetirdiler. Joşgunly ýaňlanan aýdym-saz
larda beýik Garaşsyzlygymyz, ýubileý
ýylynyň taryhy tutumlary, bagtyýar dur
muşymyz, eziz Arkadagymyzyň «Döw
let adam üçindir!» diýen baş taglymaty
wasp edildi. Gelin-gyzlar oba durmuşyna
mahsus bolan ümeçilik dessurlarymyz
dan görnüşleri janlandyryp, dürli el işle
riniň sergisini ýaýbaňlandyrdylar. Agro
senagat toplumynyň gaýtadan işleýän
pudagynyň gazananlarynyň sergisini

synlanlar oba hojalyk özgertmeleriniň
guwandyryjy netijeleri bilen ýene bir ýola
ýakyndan tanyşdylar. Sergide pagtany
gaýtadan işleýän hususy we döwlet eýe
çiligindäki kärhanalaryň önümleriniň ýer
leşdirilmegi aýratyn özüne çekiji boldy.
Dürli ýüplükleriň, olardan alynýan taýýar
önümleriň diňe bir içerki bazarlarda däl,
eýsem, daşarky bazarlarda hem sarp
edijileriň durnukly artýan isleglerinden
peýdalanýandygy dogrusyndaky ajaýyp
hakykat dabara gatnaşyjylarda aýratyn
buýsanç duýgularyny döretdi. Bu ýerde
welaýat Polisiýa müdirliginiň wekilleriniň
möwsümiň barşynda ýol hereketiniň we

arass al aýj y kärh an ad a özb ol uşl y
dab ar a öwr üld i. Sung at wek ill er in iň
ýerine ýetiren aýdym-sazlary, milli tans
lary dabaranyň aýrylmaz bölegi bolup,
çykyşlarda Gahryman Prezidentimiziň
il bähbidine gönükdirilen döwletli tutum
lar yn yň, maňl aý der i, dab an azaby
bilen ene topragy bereket çeşmesine
öwürýän daýhanlarymyzyň halal zäh
metl er in iň, gaz aný an üst ünl ikl er in iň
waspy mynasyp beýanyny tapdy.
Göwünleri galk ynd yrý an joşg unly
dabaralar arkaly garşylanan «ak altyn»
kerweni bilen getirilen hasyldan ilkinji
pagta harmanlary peýda boldy. Ýaşuly

ýang yn howps uzl ygynyň düzg ünl e
rin i gyş arn yks yz berj aý etm ek bil en
bagly düşündiriş işlerini geçirmekleri
wajyp ähmiýetli boldy.
Ýokary guramaçylykly girişilen pagta
ýyg ym ynd a ber ek etl i meýd anl ard a
ýygnalan hasylyň ilkinji tonnalaryndan
ýüklenen “ak altyn” kerwenini garşy
lamak çäresi Serdar şäherindäki pagta

nesl iň wek ill er i pagt a has yl yn y ell erin e alyp, ýüzlerine syldylar hem-de
«Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynyň pagta
hasylynyň bereketli bolup, harmanyň
günsaýyn beýgelmegini arzuw etdiler.
Nurmämmet HYDYROW.
Surata düşüren Andreý PAKULOW,
«Balkan».
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Hereketiň sazlaşygy — ak ýollaryň ýaraşygy
Mähr ib an Wat an ym yzyň bagtyýar
raý atl ar yn yň rah at hem-de abadan
durmuşyny üpjün etmek hormatly Pre
zidentimiziň hemişe aýratyn üns ber
ýän ugry bolup durýar. Berkarar döw
letim iz iň bagt yýarlyk döwrüniň asylly
durm uş ýör elg es in e öwr ül en «Ýol
hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň
rah atl yg y» atl y bir aýlyk hem Gahry
man Arkadagymyzyň şeýle aladalary
nyň miwesidir. Bu biraýlyk ýurdumyzyň
raýatlarynyň ýol hereketiniň düzgünleri
bar ad ak y düş ünj el er ini kämilleşdir
mekde wajyp orny eýeleýär. Geçirilýän
çäreleriň barşynda olara gatnaşýanlar
pyýadalaryň köçelerde özlerini dogry
alyp barmaklary, pyýada bilen sürüji
niň sazlaşykly hereketiniň gazanylmagy,
ýol her ek e t i n e gatn aşý anl ar üçin
kesgitlenilen kadalar, ýol belgileri bilen
baglan yş ykl y özl erini gyzyklandyrýan
dürli sowallara degerli jogaplary alýar
lar. Munuň özi ahyrky netijede her bir
adamd a ýol her ek et in iň howps uzl y
gyn y üpj ün etm ek bil en bagl y käm il
garaýyşlary, ýokary jogapkärçilik duý
gul ar yn y terb iý el eý är.
Söýün Saryýew,
Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa
bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçilik
bölümçesiniň wagyz-nesihat boýunça
gözegçisi, polisiýanyň kapitany.
* * *
Ýol her ek et in iň howps uzl yg yn y
gazanmakda diňe bir sürüjileriň däl-de,

eýs em, pyý ad a ýol agç yl ar yň hem
borçlary uludyr. Pyýadalar ýoluň gat
nawly böleginden geçenlerinde, örän
ser es apl y bolm al yd yrlar. Köçelerden
geçilende, diňe pyýadalar üçin niýetle
nen ýerasty we ýerüsti geçelgelerden
geçmelidirler. Hereketi sazlaýjynyň we
düzgünleşdirijiniň duýdurmalaryna üns
berm el id irl er. Şeýl e-de, raýatlar tigir
leri, motoulaglary dolandyranlarynda,
ýörite niýetlenen tigir ýodajyklarynda
päsg elç il ik dör etm än hereket etmeli
dirler.
Ýen e bir bell äp geç m e l i esasy zat,
ol hem kämillik ýaşyna ýetmedikleriň
sürüjilik şah ad atn am as yz, öz adyn a
b o lmadyk a wt o ul ag y dolandyrmaly
däldigi baradadyr. Emma kähalatlarda
ş e ýl e d ü zg ü n b oz u lm al ar a g ab a t
gelinýär. Munuň ýaramaz netijeler bilen
gutarýandygyny her bir ýetginjege dürli
mys all ar yň üst i bil en düş ünd ir ip dur
malydyr.
Parahat Annataganow,
Bereket etrabynyň polisiýa bölüminiň
polisiýanyň ýol gözegçilik bölümçesiniň
müdiri, polisiýanyň maýory.
* * *
«Türkm en ist an — par ah atç yl yg yň
we ynan yşm ag yň Wat an y» ýyl yn yň
häzirki günlerinde ýokary guramaçylykda
dowam edýän «Ýol hereketiniň howp
suzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly
biraýlygyň dürli çäreleri raýatlarymyzyň
asuda durmuşyny üpjün etmekde taýsyz

tagallalaryň edilýändiginiň aýdyň subut
namasydyr.
Ýol hereketine biziň ählimiz gatnaş
ýar ys. Şol esasd an, ýol her ek etiniň
düzgünlerini gyşarnyksyz berjaý etmek
sür üj il er iň em, ýol agç yl ar yňam borju
dyr. Ýol hereketiniň kadalary ýurdumy
zyň ähli ýerinde hereketiň ýeke-täk we
hökmany, şeýle-de umumy ykrar edilen
tertibini kesgitleýär. Ony berjaý etmekde
bols a, ýol her ek et in e gatn aş yj yl ar yň
her bir i, ýagn y sür üj il er, ýol agç yl ar,
pyýadalar borçludyrlar.
Biraýlygyň wagyz-nesihat çärelerinde
şul ar dogr us ynd a giň işl eý in söhb et
edilip, agzybir türkmen halkynyň aba
dan durmuşy barada uly aladalar edýän
Ga hr ym a n Ark ad yg ym yz yň adyn a
alkyşly sözler öwran-öwran aýdylýar.
Jumanazar Nazarow,
Balkanabat şäheriniň polisiýa bölüminiň
polisiýanyň ýerli wekiller bölümçesiniň
kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi
boýunça bölümçesiniň uly gözegçisi,
polisiýanyň maýory.
* * *
Ulaglar arkaly howply ýükler daşa
landa, bellenen kadalary berjaý etmek
sürüjileriň hökmany borjy bolup durýar.
Howply ýüki daşamak hereketiň ugry
deg işl i gur am al ar bil en, şol sand a
polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy tarapyn
dan ylalaşylandan soň amala aşyrylýar.
Ýüküň daşalyş ugry, mümkin boldu
gyç a, ilatl y nok atl ar yň we sen ag at

kärh an al ar yn yň, dynç alyş ýerleriniň,
tebigy goraghanalaryň we taryhy ýady
gärl ikl er in iň üst ünd en geçmeli däldir.
Eger-de howply ýükleriň daşalyş ugry
ilatly nokatlaryň içinden geçmeli bolan
halatynda, mümkin boldugyça, mede
niýet, sungat, okuw, mekdebe çenli we
sagaldyş edaralarynyň golaýyndan geç
mese, talaba laýyk bolar.
Awt oul agl ar kerw en bolup hereket
edenlerinde, ýüküň daşalyşyna jogap
kär adam öňdäki awtoulagda bolýar.
Goragçylyk edýänleriň biri, eger-de ol
daş al yş yň şertl er ind e göz tut ul an
bolsa, bu ýagdaýda soňky awtoulagda
bolýar.
Howply ýükleri daşamak üçin niýetle
nen her bir ulag serişdesi ýol hereketi
niň düzgünlerinde görkezilen goşmaça
enjamlardan başga-da, şu aşakdakylar
bilen üpjün edilýär:
— ulag serişdesini ýüzleý abatlamak
üçin gurallar toplumy;
— göwrümi 5 litrden az bolmadyk poro
şok ýa-da kömürturşuly ot söndürijisi;
— bird en az bolm ad yk tig irl enm ä
garşy direg.
Ulag ser işd es in i dol and yr and a,
sürüjä ony ýerinden birden gozgamak,
birl eşd ir ij i abz al y, geç ir iş kor obk an y
aýryp, motory öçürip sürmek gadagan
dyr. Şeýl e-de partl aýj y zatl ar y, ýeň il
ýanyjy suwuklyklary, gazlary we gaty
maddalary daşaýan ulag ser işdesiniň
100 metr gol aý ynd a ot ýakm ak, gat y

Asuda durmuşyň girewi
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe hormatly Prezidentimiziň parasatly
ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli sebitle
rinde düýpli özgertmeler amala aşyrylyp,
halkymyzyň ýaşaýşy üçin döwrebap şertler
döredilýär. Şonuň bilen birlikde, ýaşlarymyzyň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly,
watançy, zähmetsöýer, sagdyn ruhly, berk
bedenli bolmaklaryny, her bir raýatyň öz hu
kuklaryna, borçlaryna dogry düşünmeklerini
gazanmak ýaly meselelere uly üns berilýär.
Adamyň hukuk medeniýeti onuň işjeňli-
ginde, köpçülik ýerlerinde özüni alyp barşynda,

edep-ekramynda, kada-kanunlara, sagdyn
durmuş ýörelgelerine eýermeginde ýüze
çyk
ýar. Şo
nuň üçin hem ada
myň umu
my
medeniýetliliginiň esasy düzüm bölekleriniň
hatarynda hukuk medeniýetiniň mynasyp
orny bar. Raýatlaryň hereket edýän kanun
çylygy, ilkinji nobatda, Konstitusiýanyň kada
laryny bilmegi, olara hormat goýup, gündelik
durmuşlarynda doly we dogry berjaý etmek
leri hukuk medeniýetiniň esasy alamatydyr.
Milli Liderimiziň alyp barýan parasatly
syýasaty netijesinde ýurdumyzda döwle
tiň raý at a we raý at yň döwl et e bol an

gatnaşyklary halallyga, ynsanperwerlige,
sagdynlyga ýugrulandyr. Arkadag Prezi
dentimiziň taýsyz tagallalary esasynda
ýurdumyzda kanunçylykda bellenen kada
lary birkemsiz ýerine ýetirmäge, hukuk
bozulmalarynyň öňüni almaga, jenaýatçy
lyga garşy göreşmäge döwlet derejesinde
ähl i mümk inç il ikl er dör ed ild i. Bu bolsa
Diý ar ym yzd a hem iş e asud a, par ah at
durmuşyň üpjün edilmeginiň girewidir.
Maksatgeldi Nazarow,
Türkmenbaşy şäheriniň prokurorynyň
kömekçisi, 3-nji derejeli ýurist.

Jemgyýetiň sagdynlygy ugrunda
Muk add es Gar aşs yzl yg y
myzyň şanly 30 ýyllyk baýram
çylygy mynasybetli, şeýle-de
Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwründe ösüp gelýän ýaş
nesillerimiziň arasynda köpçü
likleýin bedenterbiýäni, sagdyn
durmuş ýörelgesini, ýokary neti
jeli sporty wagyz etmek maksady

bilen, etrabymyzyň sport we
ýaşlar syýasaty bölümi bilen
bilelikde sport mekdebinde guran
çärämiz giň many-mazmuna eýe
boldy. Bu mekdepde tälim alýan
ýaş türgenleriň gatnaşmagynda
geçirilen wagyz-nesihat çäresiniň
dowamynda çykyş edenler ata
Watanymyzda bedenterbiýäni

we sporty ösdürmekde, jemgy
ýetimize sagdyn durmuş ýörel
gelerini işjeň ornaşdyrmakda,
türkm en sport un yň abraýyny
barh a bel end e galdyrmakda
hormatly Prezidentimiz tarapyn
dan uly işleriň durmuşa geçiril
ýändigi barada gürrüň etdiler.
Nesilleriň berk bedenli, sagdyn

ruhly, edep-terbiýeli bolup ýetiş
mekleri üçin taýsyz tagallalary
edýän Gahryman Arkadagy
myza alkyş sözlerini aýtdylar.
Üzümgül Gurbandurdyýewa,
Türkmenistanyň Kärdeşler
arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy
etrap birleşmesiniň
esasy hünärmeni.

Saglyk — ömrümiziň bezegi
1. Gök önüml er i we miw el er i
iýmezden ozal, gyzgyn suw bilen
gowy edip ýuwmaly.
2. Öýüňizde we iş ýeriňizde otag
laryň howasynyň tämiz bolmagyny
gazanmak üçin wagtal-wagtal pen
jiräni ýa-da gapyny açyp, otaglary ýelejiredip durmaly.
3. Güýz paslynda günüň dowamynda howanyň dereje
siniň üýtgeýändigini nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna
laýyk geýinmeli.
4. Elleriňizi ýygy-ýygydan ýuwmaly ýa-da zyýansyzlan
dyryş serişdelerini ulanmaly.
5. Agyz-burun örtügini dakynmaly, bir gezeklik örtügi iki
sagatdan artyk ulanmak maslahat berilmeýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 11-nji
noýabrynda çykaran 11896 belgili Karary bilen tassykla
nan «Ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almagyň
we olaryň hasabyny ýöretmegiň tertibine» laýyklykda,
«Sanawdan göçürmeleriň hereket edýän möhleti 3 (üç)
ýyl. Sanawdan göçürmeleriň hereket edýän möhletiniň
tamamlanan ýagdaýynda, bellige alynýanlar üçin sanaw
dan göçürmäniň möhletini uzaltmak hökmany amal bolup
durýar. Bellige alynýanlar sanawdan göçürmäni möhüm
leşdirmek üçin bellenen möhletiniň tamamlanmagyna
14 (on dört) iş güni öňünden bellige alyş bölümine degişli
resminamalary tabşyrmalydyr. Sanawdan göçürmäni
möhümleşdirmek üçin bellenen möhletiniň tamamlanan
senesinden soňra, 14 (on dört) aýyň içinde resminamalar
berilmedik ýagdaýynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdy
sad yý et min istrl ig iniň bellige alýanlary ýatyrm ak üçin
mejbury tertipde kazyýetiň çözgüdi esasynda bes etmek
üçin meseläni gozgamaga haky bardyr» diýlip bellenen.
Balk an wel aý at yn yň Baş maliýe we ykdysadyýet
müdirligi Türkmenistanyň ýuridik şahslarynyň ýeke-täk döwlet sanawynyň maglumatlar binýadyny dogry
ýör etm ek maks ad y bil en, ýur i d ik şahs l ar yň ýek e-täk döwlet sanawyndan berlen göçürmesiniň möhleti
geçen ýuridik şahslaryň göçürmesiniň möhletini uzalt
mak, gaýtadan bellige almak ýa-da sanawdan çykar
mak boýunça deg işl i işl er i geç irm eklerini ýatladýar.

S e rd a r ş äh er in i ň
ýaş aýj ys y Amand urd y
Ýeg end urd yý ew iç Sary
hanow yň sür üj il ik şaha
datnamasynyň ýitirilendigi
mälim edilýär.

Balkanabat şäher jemag at
hojalygy müdirligine degişli
b ol a n « K AM A Z - 5 3 2 1 5 »
kysymly awtoulagyň 7086 BND
döwlet belgisiniň ýitirilendigi
mälim edilýär.

Lil iý a N ik ol aý ewn a
Gýul iş aný an yň jaý yn yň
tük ell eý iş işin iň, aluw-sat uw şertn am as yn yň,
öý kitapçasynyň ýitirilen
dig i mäl im edilý är.

Balkanabat şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyndan 2016-njy
ýyld a Baýr am Hoj an yý az ow iç Hoj an yý az ow yň adyn a berlen
0051696 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meş
gull aný an yň) ätiý açl and yrý an hökm ünd e has ab a aln and yg y
hakynda şahadatnamany ýitirilendigi sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

çä r el er iň bols a dürl i usu l l a r a r k a l y
gyz ykl y we täs irl i bolm ag yn a uly üns
berilýär. Durmuşa geçirilýän işler raýat
laryň ýol hereketiniň kadalary baradaky
bilimlerini baýlaşdyrmaga ýardam edýär.
Bu bolsa ýol-ulag hadysalarynyň öňüni
almakda aýratyn ähmiýete eýedir.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagtyýarlyk
döwr ünd e halk ar a ölç egl er in e laý yk
gelýän döwrebap ýollar gurulýar, olarda
ulagl ar yň gatn aw y hem barh a artý ar.
Bu bolsa ýol hereketine gatnaşýan her
bir adamdan eserdeň, ünsli bolmagy
talap edýär. Şonuň üçinem düzgünleri
berjaý etmek biziň her birimiziň borju
myzdyr. Ýollarda hereketiň sazlaşykly
bolm ag y abad anç yl yg yň kep il id ir.
Handurdy Eýmirow,
Gumdag şäheriniň polisiýa bölüminiň
polisiýanyň ýol gözegçilik bölümçesiniň
müdiri, polisiýanyň kapitany.

Hormatly raýatlar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Owerdraft karty» atly bank kartynyň
amatlyklaryndan peýdalanmaga çagyrýar!
Türkm en ist an yň «Türkm en ist an» döwl et täj irç il ik
banky «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine
bank tarapyndan hödürlenilýän gysga möhletli karzlar
üçin «Owerdraft karty» atly täze bank kartynyň ulanyşa
girizilendigini habar berýär.
«Owerdraft karty», nagt däl görnüşinde hasaplaşyklar
geçirilende, müşderiniň «Altyn asyr» bank kart hasabyn
daky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk halatynda bag
laşylan şertnama laýyklykda onuň «Owerdraft karty»
hasabyna kesgitlenen çäklerde awtomatiki usulda gysga
möhletli karzlary resmileşdirmäge mümkinçilik berýär.
Müşderiniň aýlyk zähmet haky geçýän «Altyn asyr»
bank kart hasabyna serişde gelip gowşanda bellenilen ter
tipde karz yzyna gaýtarylýar.
Şeýle hem degişli şertnamanyň hereket edýän döw
ründe karz gaýtarylandan soňra, goşmaça şertnama bag
laşmazdan «Owerdraft karty» hasabyna karzy gaýtadan
ulanmak mümkinçiligi döredilen.
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasy boýunça habarlaşmak üçin
telefon belgisi: 44-03-04.
Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň «www.tnbk.tm» resmi internet
sahypasynda görkezilen.

HORMATLY RAÝATLAR!
Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi welaýatyň çäklerindäki kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň şu aşakdaky
hünärler boýunça işe çagyrýandygyny
SIZIŇ DYKGATYŇYZA ÝETIRÝÄR
Teklip edilýän hünärleriň atlary
Ýokary bilim boýunça
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Başlangyç we orta hünär
bilimi boýunça
Balkanabat şäheri boýunça

Beýleki hünärler
boýunça

Habarlaşmak üçin salgylarymyz we telefon belgilerimiz

Bal
ka
na
bat şä
he
ri
niň 184-nji ýa
şa
ýyş jaý top
lu
my
nyň 1-nji
ja
ýy, tel.: (800222) 2-89-64, 2-84-48.

aw
tok
ra
nyň sü
rü
ji
si

Türkmenbaşy şäheri boýunça
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h e
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ýy, tel.: (800243) 2-32-64.

Gumdag şäheri boýunça
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Gum
dag şä
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ri
niň 8-nji ýa
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nyň 4-nji
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ýy, tel.: (800241) 4-30-21.

Hazar şäheri boýunça
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Ha
zar şä
he
ri
niň 33-nji ýa
şa
ýyş jaý top
lu
my,
tel.: (800240) 2-43-70.
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Serdar şäheri boýunça
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Ser
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ýy,
tel.: (800246) 5-37-72.

Etrek etraby boýunça
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gy,
tel.: (800242) 4-09-10.

Esenguly etraby boýunça
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Esen
gu
ly şä
he
ri
niň D.Bal
gy
zyl kö
çe
si
niň 10/345-nji ja
ýy,
tel.: (800245) 3-20-78.

Türkmenbaşy etraby boýunça
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n iň Mag
t ym
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si
niň 11-nji
ja
ýy, tel.: (800243) 79-9-36.

Bereket etraby boýunça
Ha
sap
çy, yk
dy
sat
çy

Serd ar etr ab yn yň Goç
oba geň eşl ig in iň ýaş aý
jys y Guw anç Amanm u
hamm ed ow iç Arb at ow yň
TM 1022820 belgili sürüjilik
şah ad atn am as ynyň ýit ir i
lendig i mäl im edilý är.

zerur bolmadyk halatynda, ýüki ugradyjy
adamyň ýok wagty ulag se r iş d e s i n iň
ýanynd an gitm ekl ik gad ag an edilýär.
Azat Hajyýew,
welaýat Polisiýa müdirliginiň derňew
bölüminiň müdiri, polisiýanyň maýory.
* * *
Ýurdumyz boýunça her ýylyň sentýabr
aýynd a geçir ilý än «Ýol her ek et iniň
howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy»
atl y bir aýl yg yň Gumd ag şäh er ind e
hem gur am aç yl ykl y geç ir ilm eg i üçin
irgözinden taýýarlyk görüldi. Hormatly
Prezidentimiziň asylly başlangyjyndan
gözbaş alan giň gerimli bu çäräniň çäk
ler ind e edar a-kärh analarda, bilim-ter
biý eç il ik edar al ar ynda wagyz-nesihat
hem-de düş ünd ir iş işl er in i geç irm ek
boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp
barylýar. Şäher polisiýa bölüminiň ýol
göz egç il ik böl ümç es in iň işgärleriniň,
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň
gatnaşmagynda guralýan duşuşyklar
dyr gürrüňdeşliklerde biraýlygyň ajaýyp
zam an am yz yň bagt yý ar raýatlarynyň
saglygyny goramakdaky hem-de rahat
ýaşamagyny üpjün etmekdäki ähmiýe
tine üns çekilip, ulag ýollarynda hereke
tiň sazlaşygyny gazanmagyň sürüjilerdir
pyýadalaryň ilkinji nobatdaky borjudygy
nygtalýar. Şonuň bilen birlikde, çagalar
bagl ar ynd a, umum yb il im berýän orta
mekdeplerde bu babatda berilýän düşün-
jeleriň nesillerimiziň ýaş aýratynlyklaryna
laýyklykda sada hem düşnükli, geçirilýän

epi
de
m io
l og, sa
n i
t ar luk
ma
nyň
kö
mek
çi
si, la
bo
rant

ha
ly
çy, kä
ren
de
çi

Be
re
ket şä
he
ri
niň Şa
sol
tan Ga
ra
ja
ýe
wa kö
çe
si
niň 16-njy
ja
ýy, tel.: (800247) 3-13-82.

Serdar etraby boýunça
In
že
ner, hü
när
men, do
lan
dy
ry
jy, in
že
ner-geo
dez
çi, me
ha
nik, buh
gal
ter

me
ha
ni
za
tor

Ser
dar şä
he
ri
niň Ý.Gel
di
mäm
me
dow kö
çe
si
niň 18-nji ja
ýy,
tel.: (800246) 5-44-30.

Magtymguly etraby boýunça
Maş
ga
la, epi
de
mio
log luk
man
la
ry, eks
p e
d i
t or, hu
k uk
ç y, do
l an
dy
ry
jy,
in
že
ner, teh
nik

epi
d e
m io
l og, sa
n i
t ar luk
ma
nyň
kö
m ek
ç i
s i, ope
r a
t or, elekt
r o
mont
ýor, la
bo
rant, keb
şir
leý
ji

Mag
tym
gu
ly şä
he
ri
niň Dur
dy
h an Ýa
n yk kö
çe
si
niň 7-nji
ja
ýy, tel.: (800248) 4-18-81.

Gyzyklandyrýan soraglar boýunça habarlaşmak üçin etrap hem-de şäher zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümlerine hepdäniň
iş günleri islendik wagt ýüz tutup bilersiňiz!

C M Y K

2021-nji ýylyò 9-njy sentýabry.

Mämmet Seýidow,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy

Muk add es çörek güýç-kuwwatymyzdyr, aman-esen
durm uş ym yz yň güw äs id ir,
bolçulygyň mizan terezisidir.
Çörek hakynda kän nakyllar,
atalar sözleri, goşgular, kys
salar... aýdylandyr. Şolardan
bir aýtgyny tutaryk getireýin:
«Saç ag y çör ekl i bend äniň
n e e nd iş es i b a r, ç ü nk i
onuň baş yn a döwl et guş y
gonupdyr».
Bu gün bag
ty çü
wen hal
kymyz Gahryman Arkada
gym yz yň saý as ynd a diň e
bir çöregiň däl, barça azyk
önüml er in iň bolç ul yg ynd a
ýaşaýar. Desserhanlarymyzy
çöregiň we çörek önümleriniň
dürli görnüşi bezeýär. Pamyk
ýa
ly ak nan, göm
me çö
rek,
petir çörek, ýumurtga, ýag,
şeker gatylyp bişirilýän külçe
kimin nygmatlar supralarymy
zyň berekedine bereket goş
ýar. Bular tamdyrda, tabada,
häzirki zamanda gaz we tok
enjamlarynda, ojakda bişirilip,
gij e-günd iz haý yrl an yl yp
ýörülse-de, hergiz, berçikdir
meýän keramatly azykd yr.
Toýuň gelşigi bolan gatlama,
çelp ek, poss uk, çap ad y,
pişme... bols a mä h el l ä niň
guwanjyna guwanç goşýan,
dokundyrýan, ysnyşdyrýan,
abad anç yl yk, agz y b i r l i k
getirý än nygm atl ard yr.
Men gömme çörege aýra-
tyn sarp a goýý and yg ym y
nygtamak isleýärin. Dogrusy,
ozal onuň beýleki çörekler
den kän bir tapawudyny bil
meýärdim. Men munuň par
hyny tanymal ýazyjy Çary
Aşyrow bilen ikiçäk gürrüň
deşlikden soň aňdym. Geçen
asyryň ýetmişinji ýa segse
ninj i ýyll ar y bols a ger ek,
takyk bilemok, ýazyjy-şahyr
lar Çary Aşyrow, Şäher Bor
jakow, Goşjan Seýitmädow,
Atamyr at Atab aý ew dag y

* * *
Pendim saňa, goý ýolunda başyňy,
Owalbaşda iliň bilen il bolgun.
Dostuň bolsun, dostsuz iýme aşyňy,
Ýola çyksaň mertler bilen ýol bolgun.
Nähak ýerde kakma böwrüne közüň,
Uçgunlary syçrap çirkizer özüň,
Gereklenen wagtyň çekdirme näziň,
Sözüň diňlenmedik ýerde lal bolgun.
Her görenler pürküp ajy kinesin,
Köçä çyksaň gözler seni iýmesin,
Seni tanan: «Bu bir syrnyh» diýmesin,
Sarlara bag, gazlar üçin köl bolgun.
Goparyp zyňmarsyň ykbal ýelmese,
Ýetim güjük köpek çykar ölmese,
Bedew bolmak öz eliňden gelmese,
Çyn bedewiň aýagynda nal bolgun.
Il bilen il wagtyň herki iş asan,
Diňe il-gün bilen ynsandyr ynsan,
Bolanyňdan ýeke duran uly san,
Uly sanyň gapdalynda nol bolgun.

Sere gelen setirler
Degirmençiniň kendirigi urbasyz bol
maz.
* * *
Alç ak kiş il er iň gaml anm ag a wagt y
ýokdur.
* * *
Hoş sözler, güler ýüzler, mähirli gözler
yns an ömr ün i bez eý än zatl ard yr.
* * *
Hoş hab ar y ýaýr atm ag a çal yş, şum
habaryň özi tiz ýaýraýandyr.
* * *
Öz ýüküm agyr diýip, özgeleriň ýüküni
göterişmekden gaçma.
* * *
Öz bagt yň y tap yp bilm ezl ig em bet
bagtlykdyr.
* * *
Meniň üçin-ä öwgä tap gelenden, tan
kyd a döz gelm ek ýeň il düşý är.
Çerkez Esenow.

Garrap tapdan düşen patyşa
bir sapar wezirine şeýle diýipdir:
— Ýaşlykdan akmak bolupdy
ryn, kän bir zat okajak-öwrenjek
bolmandyryn. Indi bolsa okarda
nam, öwrenerdenem giç: düýn
men ýetmiş ýaşymy doldurdym.
— Näme diýseňizem, şemli
bols aň, ýagş yr akd yr — diý ip,
wez ir dill en ipdir.

1

Oňa geň galyp garan höküm
dar şeýle diýipdir:
— Bu diý en iň man ys yn y
aňşyrmadym-la. Meniň aýdan
zatlaryma şemiň näme dahyly
bar?
Wez ir pat yş a şeýl e diý ip
jogap beripdir:
— Çagalykda hem-de ýaş
lykda özleşdirýän bilimlerimiz

2

3

7

Näme görsek dandaman iýip-içip ýör
män, si
ziň şu der
de
derman düýe çalyňyz bilen
ýaňy ojakdan çykan gömme
çörek bilen hezzetlenip ýör
sek, Ezr aý yl 100 ýaşd an
bärde ýele ýanymyzdanam
çemeleşip bilmese gerek.
Şoldurda-şoldur, gömme
çörek meniň üçin çörekleriň
hany-soltany boldy galaýdy.
Gömm e çör eg i diň e öý

gömme çörek

Myhmanlar mugallymlar bilen
gyzykly gürrüň edip oturyşla
ryna ýaşuly ýazyjynyň gidenine pitiwa etmediler. Goňşy
otagda Çary aga pyşyrdap
diýen ýaly dillendi:
— Inim, siz iň şu ymg yr
çölüňiziň jana hoştap howasy,
ruhy siňen adygan düýe çaly
ňyz bilen bir döwüm gömme
çörek tapyp bilmezmiň?!
Çar y aga rysg all y kiş i
eken i. Edil şol salym ejem
pahyr gömme çöregi ojakdan
çykaryp, külüni kakyp oturan
eken. Ne goýy, ne suwuk, içi
ýag düwmejikli aram çal, ýagny
ymyrg an çal bil en gömm e
çörekden kemsiz owkatlanan
Çary aga şadyýan seslendi:
— Sag bol, inim, düný ä
ýaň y inen ýal y bol aýd ym!

(Tyms al)

4

bikeleri däl, çopanlar hem
kems iz-kösts üz bişirýärdi.
Has am Türkm enbaşy etr abyn y ň « T ü r km en i st an»
sowhozynyň meşhur çopany
Ýazj an agan yň biş irý än
gömm e çör egine hemme
leriň göwni gidýärdi. Çopan
goş u nd a Ý a zj a n a g an yň
küll üj e gömme çöreginden
doý a gar yn doý unm ag yň
arzuwyndadym. Şol telwasym
güýz üň çigr ekl i günl er in iň
bir ind e has yl bold y. Men
gazetiň tabşyrmagy boýunça
adygan çopan Ýazjan aga
nyň işi, durm uş y hakynda
mak al a ýazm al yd ym. Süri
sesý et im gol aýd a endigan
otl ap ýör. Gün ort a nahar
wa gt y b ol a ns o ň , ý aş ul y
ul y o t ý a k d
 y-da, ham
 yr

ird enk i dog an Gün ýalydyr.
Ol gijeki tümlügi dagydýar,
jom artl yk bil en şugla saç
ýar we hemm el er i ýaşaýşa
höweslendirýär. Kämil çyka
nymyzdan soňra alan bilim
lerimiz ýaşmazynyň öň ýanyn
dak y Gün e meňz eşdir. Ol
şugla saçmasa-da, ýagtylyk
eçilý änd ir, ýak yp-ýand yr yp

Şem
5

8

10

mekdebimize gelip, öz döre
dijilikleri, etsem-goýsamlary
barada çykyş edipdiler. Soňra
olary öýümize myhman aldyk.
Söwüş soýlup, öňe alnan hil-hil tagamlara özgeler göwün
jeň el uzatsalar-da, Çary aga
degdim-gaçdym garbanýardy.
«Berhiz saklaýan bolmaga
çemeli» diýip, oňa haýpym
gelip otyrkam, ol maňa üm
edip, goňş y otag a bard y.
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Jogaplar: (02.09.2021 ý.)

Keseligine:
1. Gor. 3. Kip. 5. Bat. 7. Biz. 9. Kibit. 10. Ýegen. 11. Ýaý.
12. Gyt. 13. Alaça. 15. Şygyr. 17. Şekil. 19. Ary. 21. Goh.
23. Bäş. 24. Kök. 25. Balet. 27. Tegek. 30. Zelil. 32. Çep.
33. Sal. 34. Torum. 36. Ýatym. 38. Sap. 39. Nem. 40. Ýol.
41. Nar.

Dikligine:
1. Gök. 2. Rab at. 3. Kit. 4. Peýd a. 5. Bag. 6. Tan yş.
7. Boý ag. 8. Zeý. 12. Gaş. 13. Atlyk. 14. Alaň. 16. Ruh.
18. Keş. 20. Ykb al. 21. Göl. 22. Ekiz. 23. Bet. 26. Top.
28. Galyp. 29. Keten. 31. Lom aý. 32. Çetin. 33. Ses.
35. Rim. 36. Ýal. 37. Mor.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

barm as a-da, ýyl yl yk eçil ip,
sowukdan goraýandyr. Garran
çagyň alnan bilim bolsa, edil
şemiň ýagtysy ýalydyr. Onuň
ýaýradýan ýagtysy o diýen bir
uly däldir, ýöne üfläp öçürseň
welin, töweregi tümlük gaplap
alar. Tüml ükd e ýaş anyňdan,
şem iň ýagt ys ynd a ýaş an yň
ýagşydyr.

Krossword

6

9

11

ýugurmaga oturdy. Ol hamyry
çala-çula ýugurdy-da:
— Seret, bally, şu — ýug
rum y ýetm ed ik ham yr. Şu
hamyrdan bişirilen çöregiň
idili tagamy, lezzeti bolmaz.
Özem jöw en iň zag ar as y
ýaly dargar ýatar — diýip, ony
ýaň ad an, özem aşa kän
ýugurdy. Indi öte kän ýugrulan
hamyr gaýyş, rezin ýaly çeki
şip, reňki-de agarypdy. Soňra
Ýazjan aga bu hamyry çaýka
nyp ýatan gora gömdi. Aslynda,
«gor» diýilýäni sazak oduny
köp ýananda, onuň teýinde
emel e gel en kül gat yş ykly
gyzg yn çäg ed ir. Ol gord a
ýekeje-de köz goýman aýyrdy.
Ýogsam köz çöregiň ýüzünde
ýanyk emele getirýär.
Az wagtdan soňra altyn
öwüşginli, ene topragyň ysy
gelip duran gömme çörek
saçakda häzir boldy. Ýazjan
aga iki-üç sany geçi sagýan
eken. Biz gömme çöregi geçi
süýdünden taýýarlanan küre
mez bil en iýip-içd ik. Küre
mez düýe çalynyň agarany
deýin zorly däl. Emma onuň
gowy tarapy, nerw ulgamyňy,
onki süňňüňi rahatlandyryp,
uk yň y t u td u rý a r. A g ara n
bolsa güýjüňe güýç goşup,
ruhuňy, keýpiňi göterýär.
Biz şu mahal dogduk depä
mizd en uzakd ak y şäh er d e
ýaşaýarys. Şonda-da mahal-mah al obad aş ýaş ul ul ar
bol up, bir ýer e jeml en ip,
gömme çörek bişirýäris. Şonda
biz obamyzyň jana tenekar
howasyndan dem alyp, gan
dymdyr ýylgynlaryň, keýikdir
umgalaryň arasynda ýaşap
ýören mysaly özümizi bagtly,
şad yý an duýý ar ys. Ons oň
şeýle ajaýyp duýgulary, ýatla
mal ar y dör edý än gömm e
çöregi neneňsi küýsemejek?!
Hojagylyç Nazarow,
Türkmenistanyň
Hormatly il ýaşulusy.

Keseligine:
7. La
ýyk, bir za
da deň bo
lan. 8. Kö
sük
li
ekin. 9. Batyr, edermen (kö n e söz). 10. Tiz,
çalt. 12. Jykyryň kärizini suwlulandyrýan ýap
jagaz. 14. Russiýada köl. 15. Ýukajyk kesilip
dilnen et bölegi. 16. Belli bir döwletiň resmi
leşdirilen ýaşaýjysy. 17. Etrek etrabynda oba.
19. Süýr en ij i jand ar. 22. Ýurd um yzd a şyp a
hana. 23. Zäherli ýylan. 24. Guş. 25. Ykdysa
dyýet boýunça hünärmen. 26. Din. 29. Gapyrg al ar yň aşak eteg i, bil iň gapd al tar ap y.
31. Derm anl yk ösüml ik. 35. Esass yz del il,
seb äp. 37. «... säh et gözl em ez» (nak yl).
38. Oý, pikir. 39. Halk döredijiliginiň görnüşi.
40. Ýyrtyjy haýwan. 41. Tarap görkezýän söz.
42. Asuda, dynç.
Dikligine:
1. Apy-tupan, gaý. 2. «... gyssansa, ýiter,
haý al gyss ans a, bit er» (nak yl). 3. Akyll y,
pähimli. 4. Aziýada döwlet. 5. Ýaýyň oky salyn
ýan gap. 6. Daş og uz wel aý at ynd a etr ap.
10. Deň iz (kön e söz). 11. Hijri-kam ary aýy.
12. Miw el i agaç. 13. Eliň dut ar yň käd is in iň
üstünde aşak-ýokaryk edýän hereketi. 18. Saz
guraly. 19. At, gylýal. 20. Bukulmak üçin gazy
lan ga
rym. 21. Na
har iý
mek üçin ula
nyl
ýan
sapl y gur al, kaş yk. 27. Ugurs yz, bolg us yz
gürrüň. 28. Milli uzynlyk ölçeg birligi. 29. Por
tug al iý an yň futb ol top ar y. 30. Owaz, aýd ym.
31. Atyň toýnagynyň iç ýüzündäki oýtak ýer,
çukurjyk. 32. Içi miwe huruşly togalak süýji.
33. Myd am al yk, hem iş elik. 34. Howlukmaç,
gyss anm aç. 36. Belg i, nyş an. 37. Own uk-uşak hojalyk harytlaryny satýan dükançy.
Düzen Nobatnazar Täşliýew,
Mollagara şypahanasy.

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.

Ak aýylar barada
nämeleri bilýäris?

Gülleýän çöl
Ýer ýüzünde has owadan ýerler syýahatçylary özüne çek
ýär. Şolaryň birem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky
Anza Borrego çölüdir. Ol 2,4 müň inedördül kilometr meýdany
tutýar. Gurak we ýelli howa şertleri bolan ymgyr çölde ýylyň
köp wagty janly-jandarlara, ösümlik dünýäsiniň wekillerine

duş geljek gümanyň ýok. Adaty çöl ýaly bolsa-da, täsin gal
dyrýan taraplary bar. Birnäçe ýyldan bir gezek gyş paslynyň
ýagyşly günlerinden soň, mart aýynda bu ýeri, aýdylyşy ýaly,
görmäge göz gerek. Birwagtlar suw saklanyp, bölek-bölek
ýarylan takyrlykda faseliýa we miriada atly güller gögerip
çykýarlar. Şonda mämişi reňkli haly ýazylan ýaly görnüş
emele gelýär. Tebigat täsinligi iki-üç aý dowam edýär.
Şunuň ýaly ýagdaýlara Atakama, Çili çöllerinde hem
duşmak bolýar.

Iň beýik hiňňildik
Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde dünýäde
iň beýik aýlanýan zynjyrly hiňňildik açyldy. Onuň beýikligi
140 metrd ir. Ýok ar y bel entl ikd en daş-töw er eg iň göz el
ligini synlamak has-da ýakymlydyr. «Bollywood Skyflyer»
atly hiňňildik hindi kinolaryna bagyşlandy. Attraksionda

hindileriň medeniýeti we binagärligi saýlanyp alnandyr.
Hiňňildikdäki 12 sany oturgyçda birbada 24 adam ýoka
ryk galýar, soňra aşak gaýdýar, şol bir wagtda hem dürli
tizlikde onuň diňiniň daşynda aýlanýar. Aýlanýan zynjyrly
hiňňildigiň ýerleşýän seýilgähinde bu ýere gelýänlere hindi
aşhanasynyň tagamlary hem hödür edilýär.
Ajaýyp seýilgähde mundan başga-da şowhunly güýmen
jeleriň ençemesi göz öňünde tutulandyr: suwly depejik,
beýikligi 55 metr bolan syn ediş meýdançasy bar.

Äýnekli ördek
Siziň suratda synlaýan polýar deňiz ördegiňiz (oňa baş
gaça rus tebigaty öwrenijisi Grigoriý Iwanowiç Fişer fon
Waldgeýmeriň hatyrasyna fişer polýar deňiz ördegi hem
diýilýär) şeýle atlandyrylýar. Ol, esasan, arktiki kenarýa
kalarda, Sibirde we Alýaskada gabat gelýär. Gyşda suw

galyň buz bilen örtülende, ördekler doňmaýan suw giňiş
liklerine uçup gidýärler. Bu guşa äýnekli ördek diýilmegi
niň sebäbi onuň gözleriniň töwereginde äýnege meňzeş,
diametri 3 santimetr bolan halka görnüşli tegmiliň bol
magydyr. Onuň agramy 2 kilograma golaý bolýar. Petekesi
gara bolup, üsti ak per bilen örtülendir. Äýnekli ördekler
mör-möjekler, mollýusklar, suwotulary, leňňeçşekilliler bilen
iýmitlenýärler. Horaz ördegi mäkiýanyndan tapawutlandy
ryp bolýar. Ýumurtgadan çykan jüýjelere ene ördek suwda
we onuň ken arl ar ynd a iým itl enm eg i öwredýär.
Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17940 B-107598
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.

