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TÜRKMENISTANYÒ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:
— Biziň «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzyň netijeli amala

aşyrylýandygyny aýdyň görkezýän wakalar eziz Diýarymyzyň ösüşleriň
ak ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny subut edýär.
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ilşimiz ýaly, islendik ösen döwletiň ykdysadyýetiniň esasy maksady halkyň
maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmakdan ybaratdyr. Häzirki wagtda ýur
dumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüş üpjün
edilýär. Muny hormatly Prezidentimiziň 10-njy sentýabrda sanly ulgam ar
kaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi hem aýdyňlygy bilen
tassyklaýar. Mejlisde halk hojalygynyň ähli pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýylyň
ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi, degişli hasa
batlar diňlenildi hem-de amala aşyrylan işlere baha berildi.
Milli Liderimiziň mejlisiň dowamynda belleýşi ýaly, jemi içerki önümiň ösüşi ýo
kary derejede, ýagny 6,2 göterim möçberinde saklanylýar. Döwlet Baştutanymyzyň
parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda gazanylýan oňyn
netijeler, ýetilen sepgitler «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiziň dabaralan
ýandygyny görkezýän aýdyň hakykatdyr.

Şu ýylyň 8 aýynda
ýerine ýetirilen işler we
gazanylan netijeler:
Ykdysadyýet we maliýe
ulgamlary boýunça:
Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeş
dirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim
ýokarlandy.
Şu ýylyň sekiz aýynda bölek satuw
har yt dolanyşygy 2020-nji ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, 17 göterim, da
şar y söwda dolanyşygynyň möçberi 9,6
göterim artdy.
Hasabat döwrüniň jemleri boýunça
Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 114,5 göteri
me, çykdajy bölegi bolsa 97,5 göterime deň
boldy.
Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda
ortaça aýlyk haky geçen ýylyň degişli döwri
bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim köpeldi.
Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek
pullary we talyp haklary doly maliýeleşdirildi.
Oba milli maksatnamasynyň rejele
nen görnüşini ýerine ýetirmegiň çäklerinde,
durmuş maksatly desgalaryň 102-siniň, şol
sanda suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň,
meýdany 129,1 müň inedördül metr bolan ýa
şaýyş jaýlarynyň, inženerçilik ulgamlarynyň
gurluşygy amala aşyryldy.
1 milliard 449,1 million manat möçberin
de düýpli maýa goýum serişdeleri özleşdirildi.
Şu ýylyň 6-njy sentýabryndaky ýagda
ýa görä, ýurdumyzda iri önümçilik we durmuş
maksatly binalaryň 50-den gowragy ulanyl
maga berildi. Şu aýyň dowamynda ýene-de
4 sany bina ulanylmaga berler.

Nebitgaz toplumy boýunça:
Benzin öndürmek boýunça meýilnama
107,5 göterim ýerine ýetirildi.
Polipropilen önümçiliginiň meýilnamasy
109,7 göterim berjaý edildi.
Tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň
meýilnamasy 122,1 göterim ýerine ýetirildi.
Mawy ýangyjy eksport etmegiň meýil
namasy 133,6 göterim berjaý edildi.
Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň me
ýilnamasy 102,1 göterim ýerine ýetirildi.

Söwda toplumy boýunça:
Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeş
dirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 120,8
göterime, önüm öndürmegiň ösüşi bolsa
117,6 göterime deň boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhana
larynda öndürilen nah ýüplügiň we matalaryň
öndürilişi, degişlilikde, 116,8 göterim hem-de
104,4 göterim, tikin we örme önümleri bo
ýunça 121,8 göterim, gön önümleri boýunça
104,3 göterim ýerine ýetirildi.
Ýylyň başyndan bäri «Türkmenhaly»
döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň
meýilnamasy 110,1 göterim berjaý edildi, şun
da ösüş 155,2 göterime deň boldy.
Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça
şu ýylyň sekiz aýynda birža söwdalarynyň
198-si geçirilip, şolarda 20 müň 866 şertna
ma bellige alyndy.
Hasabat döwründe Söwda-senagat
edarasy tarapyndan amala aşyrylan işleriň
ösüşi 105,7 göterime deň boldy.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bo
ýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndür
megiň ösüşi 137,4 göterime, senagat önümçiligi
boýunça bolsa 107 göterime barabar boldy.

Gurluşyk we senagat
toplumy boýunça:
Hasabat döwründe öndürilen
önümleriň hem-de gurluşyk-senagat pu
dagynda ýerine ýetirilen işleriň meýilna
masy 129,2 göterim berjaý edildi.
Gurluşyk we binagärlik ministrligi tara
pyndan şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda
bellenilen işleriň meýilnamasy 110,5 göterim
ýerine ýetirildi.
Senagat we gurluşyk önümçiligi mi
nistrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň
we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy
124,9 göterim berjaý edildi.
Ýylyň başyndan bäri Energetika mi
nistrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine
ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy
120,4 göterim ýerine ýetirildi.
Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösü
şi 111 göterime, ony eksport etmegiň ösüşi
bolsa 135,8 göterime deň boldy.
«Türkmenhimiýa» döwlet konserni
önümleri öndürmegiň hem-de hyzmat
lar y ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny
136,2 göterim berjaý etdi.
Aşgabat şäheriniň häkimligi boýun
ça şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen
işleriň hem-de hyzmatlar yň meýilnamasy
165,8 göterim derejede amal edildi.

Obasenagat toplumy
boýunça:
Obasenagat toplumy boýunça önüm
çiligiň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen
deňeşdirilende, 108,3 göterime deň boldy.
Şol sanda bu görkeziji Oba hojalyk we daş
ky gurşawy goramak ministrligi boýunça

109,1 göterime, Suw hojalygy baradaky
döwlet komiteti boýunça 102,1 göterime,
«Türkmen atlar y» döwlet birleşigi boýunça
102,6 göterime barabar boldy.
Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň me
ýilnamasy 130,3 göterim ýerine ýetirildi.

Bilim, saglygy goraýyş we
sport ulgamlary boýunça:
Bilim ulgamynda amala aşyrylýan öz
gertmelere laýyklykda, hasabat döwründe
okuw işini kämilleşdirmek, ýaş nesillerimize
döwrebap bilim bermek, olary milli we umu
madamzat ruhy gymmatlyklary esasynda ter
biýelemek babatda degişli işler geçirildi.
Talyp ýaşlar hem-de mekdep okuw
çylary halkara ders bäsleşiklerinde üstünlikli
çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara,
dürli derejedäki diplomlara mynasyp boldular.
Ýylyň başyndan bäri halkara guramalar
hem-de hyzmatdaş ýokary okuw mekdep
leri bilen köp sanly onlaýn okuwlar we ylmy
maslahatlar guraldy.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmek bilen
baglylykda, toplumyň garamagyndaky mi
nistrlikleriň hem-de Ylymlar akademiýasynyň
merkezi edaralarynyň düzümi kämilleşdirildi.
Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag
institutlarynda, ministrlikleriň garamagyndaky
ylmy edaralarda hem-de ýokary okuw mek
deplerinde ylmyň we tehnologiýalaryň ileri
tutulýan ugurlary boýunça ylmy-barlag işleri
utgaşykly alnyp baryldy.
Saglygy goraýyş ulgamynda «Sag
lyk» Döwlet maksatnamasynyň rejelenen
görnüşi, Türkmenistanyň ýiti ýokanç kese
le garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň
görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy,
Türkmenistanda ilat yň kesellere garşy gö
reşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatna
ma hem-de «Sagdyn ene — sagdyn çaga
— sagdyn geljek» atly Milli strategiýa tas
syklanyldy.
Agyr atletikaçy Polina Gurýewanyň Ýa
poniýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII to
musky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş
etmegi şu ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň
sportunyň gazanan uly üstünlikleriniň hata
rynda görkezildi.

Medeniýet ulgamy boýunça:
Hasabat döwründe dürli medeni çäre
ler, şol sanda iýun aýynda Lebap welaýa
tynda Medeniýet hepdeligi hem-de 6-njy
awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zo
lagynda guralan Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlar ynyň konsultatiw duşuşygynyň
çäklerinde dürli çäreler geçirildi.

Täze desgalary ulanmaga bermek my
nasybetli dabaralar guraldy, şanly seneleriň
hormatyna döredijilik bäsleşikleri yglan edildi.
Ýurdumyzyň köptaraplaýyn we milli hö
dürnamalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä
mirasynyň sanawyna girizmek boýunça Da
şary işler ministrligi bilen bilelikde degişli işler
alnyp baryldy.
Döwrüň talaplar yna laýyklykda, me
deniýet ulgamynyň edaralar ynyň, şol san
da muzeýleriň, kitaphanalar yň we köpçülik
leýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan
beýläk-de kämilleşdirmek boýunça çäreler
görülýär.

Ulag we kommunikasiýa
toplumlary boýunça:
Ýanwar — awgust aýlarynda bu top
lumda hyzmatlary ýerine ýetirmek we önüm
öndürmek boýunça meýilnama 111,9 göterim
berjaý edildi.
Hasabat döwründe ösüş depgini
«Türkmendemirýollar y» agentligi boýunça
107,3 göterime deň boldy.
«Türkmenawtoulaglar y» agentligi bo
ýunça ösüş 140 göterime barabar boldy.
«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi
boýunça ösüş 141,1 göterime ýetdi.
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi bo
ýunça ösüş 110,6 göterime deň boldy.
«Türkmenhowaýollary» agentligi bo
ýunça hem degişli işler alnyp baryldy.
Ulaglar yň ähli görnüşleri boýunça ýük
daşamagyň meýilnamasy 103,1, ýük do
lanyşygynyň meýilnamasy 105,2 göterim
berjaý edildi.

Halkara gatnaşyklary
ulgamynda:
Hasabat döwründe ýurdumyza Özbe
gistan Respublikasynyň Prezidenti hem-de
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Res
publikasynyň Prezidenti geldi. Şeýle hem
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türk
menistana resmi sapary, Täjigistan Respub
likasynyň Prezidentiniň döwlet sapary boldy.
6-njy awgustda «Awaza» milli syýa
hatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşy
gy boldy.
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň
Baş sekretary hem-de Türki dilli döwletleriň
hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary, Bir
leşen Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy ýurdumyza
geldiler.
Hasabat döwründe onlaýn tertipde
hormatly Prezidentimiziň birnäçe ýurtlaryň
Liderleri bilen duşuşyklary geçirildi. Döwlet

Baştutanymyz sanly ulgam arkaly YHG-nyň
XIV sammitine, Türki dilli döwletleriň hyzmat
daşlyk geňeşiniň resmi däl maslahatyna hor
matly myhman hökmünde, «Durnukly ösüş
üçin gazylyp alynýan senagatyň özgerişi»
mowzugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählu
mumy «tegelek stoluň» başyndaky maslaha
ta, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym
we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitine
hem gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtla
ryň döwlet Baştutanlarynyň birnäçesi bilen
telefon arkaly söhbetdeş boldy.
Sanly ulgam arkaly dürli derejedäki du
şuşyklaryň 1 müň 173-si guraldy. Ýylyň dowa
mynda halkara resminamalaryň 109-syna gol
çekildi.
DIM-niň ugr y boýunça duşuşyklar we
geňeşmeler yzygiderli guraldy. Şeýle hem
Merkezi Aziýa ýurtlar ynyň we ABŞ-nyň
arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaş
lygyň ministrler derejesindäki nobatdaky
duşuşygy, «Merkezi Aziýa — Hytaý» we
«Merkezi Aziýa — Russiýa» derejesinde
daşar y syýasat edaralar ynyň ýolbaşçylar y
nyň duşuşyklar y, Aziýa — Ýuwaş umman
sebiti ýurtlar ynyň ýokar y derejeli maslaha
ty, «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi»
ýokar y derejeli dialogyň nobatdaky tapgy
ry geçirildi.
Hasabat döwründe ikitaraplaýyn Hö
kümetara toparlaryň we beýleki degişli dü
zümleriň çäklerinde nobatdaky duşuşyklar
hem-de daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň
wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Öňde goýlan wezipeler,
gol çekilen
resminamalar:
Ýurdumyzyň Döwlet býujeti boýunça
teklipleri taýýarlamaly we ony Ministrler Ka
binetiniň garamagyna bermeli.
Baş maliýe meýilnamasynyň taslama
synda geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensi
ýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp
haklarynyň ortaça 10 göterim köpeldilmegi
göz öňünde tutulmaly.
Döwlet býujetiniň girdejilerini artdyr
mak üçin zerur çäreleri görmeli, kabul edilen
maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça
çeşmelerini gözlemeli.
Döwlet serişdeleriniň möçberlerine
hem-de onuň netijeli peýdalanylyşyna berk
gözegçiligi ýola goýmaly.
Nebitiň çykarylýan möçberlerini art
dyrmaly, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary
doly güýjünde işledilmeli, suwuklandyrylan

gazyň we beýleki önümleriň öndürilýän muk
daryny köpeltmeli.
Nebitgaz toplumyna maýa goýumlary
çekmek boýunça işleri işjeňleşdirmeli.
Kiçi we orta telekeçiligi goldamaly, milli
ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň ösdüril
megine ýardam bermeli.
2022-nji ýyl üçin gurluşyk we senagat
toplumynyň maýa goýum maksatnamasyny
taýýarlamaly.
Ahal welaýatynyň täze dolandyr yş
merkezinde meýilleşdirilen desgalar yň gur
luşygy boýunça işleriň depginini güýçlen
dirmeli.
Ýurdumyzyň içki energetika halkasy
ny döretmek, Türkmenistan — Owganystan
— Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak
boýunça işleri dowam etdirmeli.
Oba hojalyk önümleriniň öndürilýän
möçberini köpeldip, daşary ýurtlardan geti
rilişini azaltmaly, şonuň ýaly-da, içerki bazar
larymyzy özümizde öndürilen önümler bilen
üpjün etmeli.
Ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmek
we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça
zerur çäreleri görmeli.
Ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala
aşyrmaklary, şahsyýet hökmünde başarnyk
laryny görkezmekleri üçin ähli şertleri döret
meli. Bu ileri tutulýan ulgama maýa goýumla
ry gönükdirmeli.
Ýaşlary goldamak boýunça maksat
namalar toplumyny taýýarlamaly, eger zerur
bolsa, bu maksatnamalara kanunçylyk dere
jesinde Milli Geňeşiň Mejlisinde garamaly.
Garaşsyz ýurdumyzda bolup geçýän
wakalary köpräk döredijilikli beýan etmeli,
baýramçylyklar we şanly seneler mynasybet
li göz öňünde tutulan medeni çäreleri ýokary
derejede guramaçylykly geçirmeli.
Teleradioýaýlymlarda öwrediji we gy
zykly gepleşikleri köpräk goýbermeli.
Ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaş
dyrmak boýunça geçirilýän işleri düşündirmek
bilen düýpli meşgullanmaly.
Ulag we aragatnaşyk ulgamynyň işiniň
düşewüntliligini ýokarlandyrmaly, agentlikle
riň işlerini, şol sanda öňdebaryjy sanly tehno
logiýalary ornaşdyrmak arkaly kämilleşdirmek
üçin bar bolan mümkinçilikleri doly herekete
getirmeli.
Daşary işler ministrlikleriniň arasynda
syýasy maslahatlaşmalary yzygiderli geçir
meli.
Aýry-aýry pudaklaryň işini bazar şertle
rinde ýola goýmak üçin ýaş, sowatly, gujurgaýratly, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklyk
da işläp we ýolbaşçylyk edip biljek başarnykly
adamlary saýlap almaly.
Öňde boljak möhüm çäreleri, şanly se
neleri ýokary derejede geçirmek üçin gowy
taýýarlyk görmeli.
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ABAD ANÇ YL YK — AÝD YŇ ERT IRL ER IŇ BINÝ AD Y

ünýäde ähli söhbetleriň
başy «salam» sözün
den başlanýar. Salam
sözüniň manysy hem
«Men size abadançylyk
arzuw edýärin» diýmekden yba
rat. Türkmen halkynyň «Ede
biň başy salam» diýen aýtgy
syndan-da, onuň näderejede
abadançylyga, parahatçylyga
hormat goýýandygyny aňmak
bolýar. Hatda hoşlaşan wag
tynda hem türkmeniň «Sagsalamat boluň!» diýmesindede, gör, abadançylyga bolan
nähili uly sarpa bar. Türkmen
milleti heňňamlarboýy özüniň
parahatçylyk söýüji ynsanper
werligi bilen dünýä halklarynyň
kalbyndan-kalbyna ýol salyp,
menzil aşyp gelýär. Magtymgu
ly Pyragynyň «Ozal akan ýerden
akarmyş aryk» diýşi ýaly, bu
günki gün hem milli Liderimiziň
ynsanperwerlik ýörelgeleri
dünýä nusgalykdyr.

Sen näçe özüňi rahat duýsaň, şonça-da sa
ňa barlygyň pähim-parasatlylyk hemdemligi ýa
kyn düşýär diýilýär. Elbetde, älemiň ähli zatlar y
owalynda öz gözbaşyny pikirden alyp gaýdýar.
Abadan geljegi nazarlaýan başlangyçlaram di
ňe parasatly Liderleriň serinde joşa gelýän
dir. Türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça
2021-nji ýylyň BMG tarapyndan «Halkara
parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diý
lip yglan edilmeginiň özünde halkymyzyň
dünýä ýaýrawly asylly ýörelgeleriniň para
hatçylyga, ynanyşmaga sar y uzaýan rowa
nalygy bar. 76-njy mejlisiň barşynda Türk
menistan Parahatçylygyň, howpsuzlygyň
we durnukly ösüşiň bähbidine Bitaraplygyň
dostlar y topar ynyň yzygiderli duşuşyklar yny
dowam etmegi göz öňünde tutýar. Ýurdumyz
Aşgabatda «Parahatçylyk we ynanyşmak syýa
saty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we
ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirmegi
meýilleşdirýär hem-de BMG-niň agza döwletleri
ni we halkara guramalar y bu forumyň işine işjeň
gatnaşmaga çagyrýar. Türkmenistan 76-njy mej
lisde Merkezi Aziýada howpsuzlyk, parahatçy
lyk we ösüş meseleleri boýunça halkara forumy
esaslandyrmagy teklip edýär. Dünýäniň syýasy
giňişliginde möhüm orny eýeleýän Merkezi Aziýa
sebitiniň parahatçylygyny, durnuklylygyny pugta
landyrmak, durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda
Diýar ymyz hormatly Prezidentimiziň baştutan
lygynda halkara derejesinde birnäçe maksatna
malaýyn işleri alyp barýar. Şu nukdaýnazardan,

BAÝLYGYŇ
SAKASY — SAGLYK

Sahypany taýýarlanlar
Gurbansähet GURBANSÄHEDOW,
Mätgurban MÄTGURBANOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara
žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyplary,
«Nesil».

duşuşyk hökmünde dünýäniň ýüzünde oňyn ses
lenme döretdi. Şonuň üçinem şeýle duşuşyklary
geljekde hem giňden goldamak Türkmenistan tara
pyndan maksadalaýyk hasaplanylýar.
Hazar deňzi ähli ugurlar babatda giň mümkinçi
likleriň mesgeni. Hut şonuň üçinem «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagy bu günki gün halkara derejeli
duşuşyklaryň, maslahatlaryň, forumlaryň geçirilýän
mekanydyr. Şahyryň «Özüň hakda, goňşyň hakda
pikir et» diýşi ýaly, döwletimiz dostana goňşuçylyk
ýörelgesinden ugur alyp, BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 76-njy mejlisinde «Merkezi Aziýa — Hazar
sebiti» atly parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmat
daşlyk zolagyny döretmek başlangyjyny öňe sür
ýär. Onuň şu ýyl Türkmenistanda geçiriljek VI Hazar
sammitinde hukuk taýdan berkidilmegi maksadala
ýyk hasaplanylýar.
Ýurdumyz 76-njy mejlisiň barşynda ählumu
my parahatçylyga howp salyp biläýjek wehimleri
nazara almak bilen, BMG-niň Terrorçylyga garşy
göreşmek baradaky müdirligi bilen bilelikde Aş
gabatda Terrorçylyga garşy müdirligiň täze mak
satnamalaýyn edarasynyň görnüşini kesgitlemek
boýunça işleri alyp barar. Mundan başga-da döw
letimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňde
boljak mejlisiniň barşynda Maglumat howpsuzly
gy we hyzmatdaşlyk boýunça ählumumy forumy
geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygy hakdaky
garaýşyny öňe sürer, ýaraglar y ýaýratmazlygyň
hem-de ýaragsyzlanmagyň köptaraplaýyn ter
tibini yzygiderli pugtalandyrmak ugrunda çykyş
etmegini dowam eder.

DURN UKL Y ÖSÜŞ — DÜNÝ ÄN IŇ ÝAGT Y
GELJ EG IN IŇ HER EK ETL END IR IJ IS I

”

Şu gün Amerikanyň Birleşen
Ştatlarynyň Nýu-Ýork
şäherinde ýerleşýän Birleşen
Milletler Guramasynyň
ştab kwartirasynda Baş
Assambleýanyň 76-njy
mejlisi öz işine başlar.
Bu birýyllyk mejlisiň
dowamynda Milletler
Bileleşigi dünýä jemgyýet
çiliginiň durmuşyndaky
derwaýys meseleleriň
çözgüdini tapmak ugrunda
täze gözlegleri amala
aşyrar. Biziň üçin buýsançly
tarapy, hemişelik Bitarap
Türkmenistan Baş
Assambleýanyň 76-njy
mejlisinde hem dünýä
ähmiýetli başlangyçlar,
möhüm teklipler bilen
çykyş eder. BMG-niň belent
münberinde öňe sürüljek
bu beýik başlangyçlar
bolsa adamzadyň röwşen
geljegini nazarlaýan
ynsanperwer maksatlardan
gözbaş alýar.

”

Watanymyz Birleşen Milletler Gurama
sy tarapyndan iki gezek ykrar edilen ýeketäk hemişelik Bitarap döwlet hökmünde
dünýäniň ýüzünde özüniň oňyn daşary sy
ýasaty bilen giňden dabaralanýar. Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýa
synyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda NýuÝorkda öz işine başlajak nobatdaky 76-njy
mejlisinde hormatly Prezidentimiziň başda
durmagynda ýurdumyzyň öňe sürýän pa
rahatçylyk dörediji teklipleri külli adam
zadyň röwşen dowamatyny nazarlaýan pi
kirlere ýugrulandyr. Bu mejlisde türkmen
tarapynyň öňe sürýän täze garaýyşlarynyň
töwerekleýin, toplumlaýyn häsiýete eýedi
gini aýratyn bellemek gerek.
Häzirki wagtda dünýäniň ählumumy
howpuna öwrülen pandemiýa bilen gö
reşmek babatda Diýarymyzyň BMG-niň
münberinden teklip edýän başlangyçlary
özünde köptaraplaýyn çuňňur ideýalary
jemleýär. Saglyk ulgamy boýunça ýurdu
myz tarapyndan ylmy diplomatiýa ugry
boýunça halkara hyzmatdaşlygy işjeňleş
dirmek, BSGG-niň koronawirus ýokan
jynyň genomyny öwrenmek üçin Ýörite
maksatnamasyny düzmek, BSGG-niň öý
ken sowuklama keseline garşy göreşmek
boýunça köptaraplaýyn guralyny ýola
goýmak, BSGG-niň Ýiti ýokanç keselleri
bejeriş we olaryň öňüni alyş usulyýet mer
kezini döretmek hem-de Merkezi Aziýada
Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakte
riologiýa merkezini döretmek ýaly tek
lipler öňe sürülýär. Döwlet Baştutanymyz
2020-nji ýylyň maýynda Goşulyşmazlyk
Hereketiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçi
rilen ýokary derejeli duşuşygynda, şol ýy
lyň awgustynda Bütindünýä Saglygy Go
raýyş Guramasynyň Baş direktory Tedros
Gebreisus bilen bolan wideoduşuşygynda
hem ýokarda agzalan garaýyşlaryň bir
näçesini teklip edipdi. Merkezi Aziýada
Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakte
riologiýa merkezini döretmek babatyn
daky başlangyç 6-njy awgustda Awazada
geç ir il en Merk ez i Aziý an yň döwl et
Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşu
şygynyň çäginde öňe sürlüpdi.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, pan
demiýanyň we onuň dünýä ykdysady
ýetine ýetirýän ýaramaz täsiriniň öňüni
almazdan, durnukly ösüş maksatnama
syny ýerine ýetirmek mümkin däl. Şol
nukdaýnazardan, Watanymyzyň öňe sür
ýän bu teklipleriniň häzirki zaman dünýä
ykdysadyýetiniň çökgünli döwrüni ýeňip
geçmekde derwaýys başlangyç hökmünde
Milletler Bileleşigi tarapyndan giň golda
wa eýe boljakdygyna berk ynanýarys.

Merkezi Aziýanyň häzirki zaman ählumumy geo
syýasatynda eýeleýän möhüm ornuny ösdürmek,
sebitde bolup geçýän özgerişleri dünýä gün tertibi
bilen sazlaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistan
tarapyndan 76-njy mejlisiň dowamynda BMG-niň
Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasynyň
taslamasyny hödürlemek göz öňünde tutulýar.
Ýeri gelende belläp geçsek, bu resminama milli
Liderimiziň başlangyjy bilen şu ýylyň 6-njy aw
gustynda ýurdumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynda
beýan edilen halkara teklipleri BMG-niň çäklerinde
öňe sürmek üçin oňyn mümkinçilikleri döreder.
Ýurdumyz Aşgabatda ýerleşýän Birleşen Milletler
Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplo
matiýasy boýunça sebit merkeziniň işine mundan
beýläk hem giň goldaw berer. Bu ugurda Türkme
nistanyň başlangyjy bilen kabul edilen bu merkeziň
işine bagyşlanan Baş Assambleýanyň degişli Ka
rarnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde ýaşlar
üçin Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy hem-de
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy ýa
ly halkara hyzmatdaşlygyň görnüşlerini ösdürmek
meýilleşdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýa
ly, ýaşlar döwletiň ertirki eýeleri. Sebitiň ýaşlarynyň
arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly bir
näçe derwaýys meseleler ýaňy-ýakynda 6-njy aw
gustda Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäginde
hem ara alnyp maslahatlaşyldy. 6-njy awgustda
geçirilen sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy
hem zenanlaryň arasynda ýokary derejede guralan

Ilimizde «Döwletliden döwlet ýokar» di
ýen parasatly pähim bar. Dogrudan hem,
döwletment ynsanlaryň durmuşlaryna ser
salanyňda, olardaky ýagşy gylyk-häsiýet
leriň, parasatly pikirleriň töweregindäkileriň
durmuşyna hem oňyn täsirini ýetirýändigini
görmek bolýar. Ata Watanymyzyň halkara
giňişliginde öňe sürýän başlangyçlary, milli
Liderimiziň dünýä parahatçylyk paýlamak
ugrunda edýän tagallalary döwletlilik ha
kyndaky ol pähimiň döwletleriň mysalynda
aýdyň ýüze çykmasydyr. Ynsan haçan-da
asuda asmanyň astynda, bolelin durmuşda
ýaşan mahaly özüni doly bagtyýar duýýar.
Şol asudalygyň, bagtyýarlygyň dünýädäki
her bir maşgala, her bir raýata elýeterli bol
magy ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň
alyp barýan işleri bu gün dünýäň ykraryn
da. Milli Liderimiziň dünýä jemgyýetçiliginiň
ýokary bahasyna mynasyp bolup, halkara
giňişliginde giň goldaw tapan «Ösüş arkaly
parahatçylyk» taglymaty, Türkmenistanyň
Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa ge
çirmekde görkezýän aýratyn işjeňligi mu
nuň şeýledigine doly güwä geçýär. Üns
berip görsek, bir halkyň bagtyýar ýaşama
gynyň esasy açarlarynyň biri bolup ykdy
sady görkezijileriň çykyş edýändigine göz
ýetirýäris. Bu hakykat dünýä möçberinde
alyp göreniňde hem şeýleligine galýar. Hut
şonuň üçin hem häzirki wagtda ykdysa
dy ulgamda, energetika, senagat, ulag we
söwda pudaklarynda hyzmatdaşlyk bo
ýunça halkara tagallalaryny işjeňleşdirmek
zerur bolup durýar. Türkmenistan bu ugur
lardaky gözlegleriň çökgünlikden soňra
dünýä ykdysadyýetini dikeltmekde möhüm
orna eýedigini nygtamak bilen, BMG-niň
Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde
bu babatda birnäçe anyk teklipleri öňe sür
ýär. Olaryň iň esasylarynyň biri Ösüşi ma
liýeleşdirmek boýunça nobatdaky halkara

maslahatynyň çagyrylmagydyr. Bu mas
lahat Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek
ugrunda serişdeleri jemlemek boýunça
Addis-Abeba maksatnamasynyň durmu
şa geçirilmegini çaltlandyrmakda möhüm
ähmiýete eýedir. Türkmenistan Durnukly
ösüş maksatlaryna ýetmegiň monitoringi
niň kesgitlenilen köptaraplaýyn gurallaryny
doly goldaýar. Şuňa laýyklykda, Türkme
nistan Baş Assambleýanyň 76-njy mej
lisiniň barşynda ählumumy maksatlaryň
ornaşdyrylyşynyň barşy hakynda 2023-nji
ýylda taýýar görnüşde hödürlemek üçin
ikinji meýletin Milli synyň üstünde işlemäge
girişer. Ynsanyýetiň bagtyýar durmuşyny
gazanmakda örän uly ähmiýeti bolan Dur
nukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmakda
täze belentliklere ýetilmegine şert döretjek
bu teklipleriň adamzadyň taryhyna müdimi
möhürlenjekdigi ikuçsuzdyr.
Özüňdäki zady beýlekiler bilen deňderman bölüşmek, sahylyk, jomartlyk
sahawatlylyk ýaly halkymyzyň belent yn
sanperwer ýörelgelerinden ugur alýan da
şary syýasatymyzyň esasy maksatlarynyň
hatarynda ählumumy energetika howp
suzlygyny berkarar etmek hem bar. Baý
uglewodorod serişdelerine eýe bolmak
bilen özüniň energetika mümkinçiliklerini
bütin adamzat bähbitlerine gönükdirýän ata
Watanymyz hormatly Prezidentimiziň öň
dengörüjilikli syýasatynyň netijesinde bu
ugurda ummasyz işleri amala aşyrdy we
aşyrmagyny dowam edýär. Ýurdumyzyň
Baş Assambleýanyň nobatdaky mejlisiniň
barşynda aýratyn üns berýän meseleleri
niň biri-de ygtybarly energiýa çeşmeleri
ne ählumumy elýeterliligi üpjün etmekden
ybaratdyr. Bu ugurda Baş Assambleýanyň
2008-nji we 2013-nji ýyl
da ka
bul eden
Kararnamalarynyň awtory bolan Türkme
nistan energetika serişdeleriniň durnukly

üstaşyr geçirilmeginiň döwrebap hukuk
gurallaryny döretmek maksatly DÖM-niň
7-nji maksadyna ýetmekde ösüşi çaltlan
dyrmak boýunça halkara forumy çagyrmak
başlangyjyny öňe sürýär.
Taryhda Beýik Ýüpek ýolunyň iň mö
hüm çatryklarynyň biri bolup hyzmat eden
Türkmenistan üçünji müňýyllykda bu söw
da ýolunyň täzeden dikeldilmegine aýra
tyn üns berýär. Sebäbi ýurtlaryň arasynda
söwda we ykdysady gatnaşyklaryň ös
dürilmeginde ulag ulgamyna aýratyn orun
degişlidir. Şulary göz öňünde tutmak bilen,
yklymlaryň çatrygynda ýerleşýän Watany
myz BMG-niň durnukly ulag meselelerini
çözmekde ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri
bolup durýar. Muňa mysal hökmünde Baş
Assambleýa tarapyndan ulag ulgamynda
halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek hakynda
2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyl
larda kabul edilen Kararnamalary, 2016-njy
ýylda geçirilen durnukly ulag boýunça Äh
lumumy maslahatyň jemleýji resminama
syny görkezmek bolar. Türkmenistan Baş
Assambleýanyň 76-njy mejlisiniň dowa
mynda BMG-niň ulagy ösdürmek boýun
ça Ýörite sebitara maksatnamasy hakynda
ýurdumyz tarapyndan ozal öňe sürlen baş
langyçlara gaýdyp gelinmegine çagyrýar.
Döwletleriň ulag-üstaşyr geçirijilik müm
kinçiliklerinden netijeli peýdalanylmagyny
gazanmak, ulaglaryň ähli görnüşleri bilen
ýükleriň daşalyşynda hyzmatdaşlyklar y
işjeňleşdirmek maksady bilen, 2022-nji
ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda ge
çirilmegi teklip edilýän deňze çykalgasy
bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrle
riniň halkara maslahaty bu ugurda taryhyň
täze sahypasynyň açylmagyna itergi bolar
diýip bileris.
Adama abadan durmuş üçin iň ilkinji
zerurlyk bu arassa howadyr. Howanyň

üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, eko
logiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, suw
serişdelerini dolandyrmak döwrüň derwa
ýys wezipeleriniň ilkinji orunlarynda durýar.
Şonuň üçin hem häzirki wagtda bütin dün
ýäde energiýanyň daşky gurşawa zyýan
syz bolan alternatiw çeşmelerini öwren
mek we döretmek wajyplygy ýüze çykýar.
Şulary göz öňünde tutmak bilen, hormatly
Prezidentimiziň pes uglerodly energetikany
ösdürmek, şeýle hem BMG-niň howan
darlygynda energetikanyň ileri tutulýan
ugurlarynyň biri hökmünde wodorody ös
dürmek boýunça halkara «Ýol kartasyny»
döretmek boýunça degişli çäreleriň amala
aşyrylmagyna gönükdirilen BMG-niň Stra
tegiýasyny işläp taýýarlamak hakyndaky
başlangyjynyň örän uly taryhy ähmiýete
eýedigini nygtamak bolar. BMG-niň Baş
Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu ta
ryhy başlangyjy durmuşa geçirmek boýun
ça anyk çäreleriň görülmegi meýilleşdirilýär.
Mundan başga-da, sebitde Aral deňziniň
ekologiýa heläkçiliginiň ýetirýän täsirlerini
azaltmakda Türkmenistanyň halkara giňiş
ligindäki tagallalaryny aýratyn bellemegi
miz gerek. Milli Liderimiziň durnukly ösüş
boýunça «Rio+20» sammitinde öňe süren
BMG-niň Aral deňziniň sebiti üçin Ýörite
maksatnamasyny döretmek hakyndaky
başlangyjy, Baş Assambleýa tarapyndan
2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde we 2019-njy
ýylyň 28-nji maýynda kabul edilen «Birle
şen Milletler Guramasynyň we Araly halas
etmegiň halkara gaznasynyň arasynda hyz
matdaşlyk» atly Kararnamalar aýdylanlaryň
doly subutnamasydyr. Bularyň ählisini jem
länimizde bolsa öňdengörüjilikli syýasaty
bilen giňden ykrar edilen syýasatçy döwlet
Baştutanymyzyň adamzat durmuşyna de
gişli hiç bir meseläni üns merkezinden dü
şürmeýändigi aýdyň ýüze çykýar.

YNS AN YÝ ET I YSN YŞD YRÝ AN YNS ANP ERW ERL IK
Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, taryhy
düýpli öwrenmän geljek üçin belent maksatlary durmuşa
geçirip bolmaz. Dünýä swilizasiýasynyň iň gadymy ojak
larynyň biri bolan Türkmenistan taryhy ýadygärliklere
örän baý. Ol ýadygärlikler diňe bir türkmen halkynyň däl,
eýsem, bütin adamzadyň irki durmuşyna degişli syrlary
açmakda bahasyna ýetip bolmajak gollanma diýsek, öte
geçdigimiz bolmaz. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi
ýaly, taryhy düýpli öwrenmän, geljek üçin belent mak
satlary durmuşa geçirmek çetin. Şonuň üçin hem Ga
raşsyzlyk ýyllarynyň içinde ýurdumyzyň baý medeni we
taryhy mirasyny çuňňur öwrenmek bilen bir hatarda, bu
ugurda BMG-niň ynsanperwer ugurly düzümleriniň ha
tarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we

medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO)
bilen hyzmatdaşlyk ýola goýuldy we ösdürildi. Degiş
li gurama bilen döwletimiziň arasyndaky ýokary derejeli
hyzmatdaşlygyň netijesinde ýurdumyzyň gadymy ta
ryhy ýadygärlikleri, milletimiziň medeni gymmatlyklary
adamzadyň bütindünýä maddy we maddy däl miraslary
nyň sanawyndan ýer aldy. Türkmenistan häzirki wagtda
ÝUNESKO-nyň Hökümetara ummanlary öwreniş ko
missiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň hem-de Bedenter
biýe we sport boýunça halkara komitetiniň işjeň agzasy
bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, ÝUNESKO-nyň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hökümetara gidrologiýa
maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna
dalaşgärlik edýän ýurdumyz geljekde-de bu gurama we

onuň düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy hemmeta
raplaýyn giňeltmegi maksat edinýär.
«Döwlet adam üçindir!». Hormatly Prezidentimiziň
ýurt baştutanlygyna geçmegi bilen giňden dabaralandy
rylan bu beýik taglymat häzirki wagtda dünýä jemgyýet
çiligi bilen alyp barýan ynsanperwer gatnaşyklarymyzyň
hem özeni bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň
Durmuş ösüşi komissiýasynyň 2021 — 2025-nji ýyllar
üçin agzasy hökmünde Türkmenistan ynsanlaryň dur
muş goraglylygy üpjün etmek, ýaşlar üçin mynasyp iş
orunlaryň yzygiderli artdyrylmagyny gazanmak, maşga
lanyň ornuny berkitmek ýaly meselelerde dünýä jemgy
ýetçiliginiň tagallalarynyň birleşdirilmelidigine aýratyn ün
si çekýär. Munuň özi bolsa biziň ýurdumyzda Gün bolup

ýalbyrap dogan «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsan
perwer taglymatyň öz şöhlelerini Zeminiň ähli künjegine
bolluk bilen paýlaýandygynyň alamatydyr.
Kiçijek bir obany ýa-da mähelläni mysal alyp göreni
mizde hem onuň içinde sözüň degerli bolmagy, aýdan
teklibiň ýer tutmagy üçin ilki olaryň arasynda ykrar edi
len abraýyň bolmaly. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türk
menistan bolsa taryh üçin göz açyp-ýumasy salym di
ýilýän döwrüň içinde dünýä jemgyýetçiliginiň arasynda
şeýle ýokary abraýa mynasyp bolmagy başardy. Pa
rasatly milli Liderimiziň baştutanlygynda türkmen sözü
niň BMG-niň belent münberinde tekliplikden ykrarnama
öwrülýän uly güýjüne buýsanyp ýaşamak bolsa ýurdu
myzyň her bir raýatyna ykbalyň ýapan bagt serpaýydyr.

CMYK
2020-nji
28-nji SENTÝABRY,
NOÝABRY, ŞENBE
2021-nji ÝYLYŇ 14-nji
SIŞENBE

PARAHATLYK — ÝÜREK BAÝDAGY, ÄLEM-JAHAN — MÄHIR MUKAMY.
«AK KERWEN» —

Y
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rymlara görä, her kime bir reňk şowlulyk getirýärmiş. Ak şäher, ak bina
lar, ak ýollar, ak arzuwlar... Türkmen dünýäsi-de tutuş aklyga ýugrulan.
Bu reňk milletimiz üçin düşümlidir. Hormatly Prezidentimiziň 3-nji sent
ýabrda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda ak pata bermegi bilen,
ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Mary, Lebap welaýatlarynda 8-nji sentýabrda
berekediň, rysgalyň — ak pagtanyň ýygymyna girişildi. Daşoguzly pagtaçylar-da
15-nji sentýabrda bu döwletli işiň başyny başlarlar.

Bir çogdamdyr dessesi

«Ak altynly» gözýetmez pelleri synlanyňda,
bir pikir-çaklama seriňden geçýär: kosmosdan
seredeniňde, sekuntda birnäçe kilometr tizlik
bilen hereket edýän Ýer saýýarasynyň Merke
zi Aziýadaky bir böleginde her ýyl güýzde ak
köýmetler peýda bolýan bolsa gerek?! Bu ak
bulut ýa-da gar däl, adam zähmetiniň gudra
ty — güneşli Diýarymyzyň pagta meýdanlary.
Bahasyna ýetip bolmajak baýlygymyz — ak
pagtamyz ýurdumyzyň gözelligini asmana
buşlaýar, türkmen güýzüniň gaýtalanmajak
nusgasy bolup, dünýäni haýran galdyrýar.
Ýene bir maglumat: aýtmaklaryna görä,
birnäçe ýyl öň daşary ýurtdan gelen myh
manlar aklyga bürenen meýdanlary görüp,
«Ekzotika! Ekzotika!» diýip, diýseň haý
ran galypdyrlar. Olar pagta meýdanlarynda
düşen suratlaryna: «Iň seýrek hem owadan
peýzaž» diýip baha beripdirler.
Hawa, ak pagta — altyn güýzüň sahawa
ty, harmanlar — güýz «perzentleri». Dagsy
pat pagta harmanlaryny, onuň depesindäki
aşakdan garynja ýaly görünýän işçileri öz
gözüň bilen göreniňde, şu «ak dagyň» üb
tüklerden, hanalardan dörändigine birbada
ynanasyňam gelmeýär.
Güýzüň häzirki amatly hem bereket
li günlerinde hormatly Prezidentimiziň ak
patasyndan galkynan ýüwrük elli ýygymçy
laryň, edermen pagtaçy kärendeçileriň zäh
metini deňäre zat ýok. Ak baýlykly pelleriň
«altynyny» çöpleýän zähmetkeşler pagtanyň
ýekeje übtügini-de yrýa etmezlige çalyşýar
lar. Gozalaryndan ak gaýmak dökülip duran
gowaçaly atyzlaryň berekedini ýygnadym
edersiňem welin, ýene sanlyja günden akly
ga bürenip durandyr. Bu daýhan zähmetiniň
ýerine düşdügi. Mele ýerden bagtyny gözle
ýäniň telwasyny joşdurýanam şu.

Bereketli türkmen topragy derman
otlaradyr ösümliklere baýdyr. Şeý
le ösümlikleriň biri-de üzärlikdir. Halk
arasynda melhem hökmünde giňden
peýdalanylýan bu täsin ösümlik il için
de «adrasman», «däldirik», «isbent»,
«tütedi» diýlip hem atlandyrylýar.
Müň bir derde derman bolan bu aja
ýyp ösümlik halk döredijiliginde hem
öz mynasyp ornuny tapypdyr:
Illerimiz gülzarlyk,
Gülzarlykda üzärlik.
Bir çogdamdyr dessesi,
Derde derman tüssesi.
Dünýäde üzärligiň 6 görnüşi bolup,
Türkmenistanda onuň bir görnüşi ös
ýär. Üzärligiň 3-4 metre ýetýän uzyn
kökleri biziň gurak, yssy howa şertle
rimize çydamlydyr. Onuň boýy 30-40
santimetr bolup, 200 — 400 töweregi
güli bolýar. Ol aprel-maý aýlarynda gül
leýär. Güller goza öwrülip, güýz paslyn
da bişip ýetişýär. Gozalarda müňlerçe
owunjak tohumlar ýerleşýär. Üzärligiň
köküniň, otunyň, gülüniň, tohumy
nyň dermanlyk häsiýeti, täsiri uludyr.
Hormatly Prezidentimiziň halk lukman
çylygynyň genji-hazynasyna öwrülen
«Türkmenistanyň dermanlyk ösüm
likleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik
kitabynyň birinji jildindäki şeýle setirleri
okanyňda bolsa, türkmen durmuşyn
da bu ajaýyp ösümligiň ähmiýetiniň
uly bolandygyna doly göz ýetirýärsiň.
«Üzärlik türkmenleriň arasynda ga
dym zamanlardan bäri ulanylyp gelin
ýär. Ata-babalarymyz ony çogdamlap

Maglumat hökmünde ýatlasak, şu ýyl ýur
dumyz boýunça 620 müň gektar ýere gowaça
ekildi. Dokma senagaty üçin gymmatly bolan
çig maly ösdürip ýetişdirmek işlerine hususy
önüm öndürijiler hem gatnaşdylar. Şonça ýer
denem «ak altynyň» 1 million 250 müň tonna
syny ýygnamak meýilleşdirilýär. Ene topragyň,
daýhan zähmetiniň, çogly Günüň, bir katrasy
altyna barabar suwuň sazlaşygy bilen kemala
gelen gowaçaly pellerdäki atyzlara görk berip
oturan ak hanalar, şu gün-ertir açylsam diýýän
gozalar, ýaňy hasyla duran gozajyklar, göýä, ar
zyly pellehana ýetmegiň onçakly kyn düşmejek
digini çalaja baş atmak bilen tassyklaýan ýaly.
Toprak bilen öz «dilinde» gürleşmeli. Bu
işiň hötdesinden ussatlyk bilen gelýän oba
hojalykçy hünärmenlerimiz gowaçanyň täzetäze görnüşleriniň üstünde işleýärler. Elbet
de, ekin görnüşini dogry saýlamak — bere
ketli hasylyň esasy şertleriniň biri. Şu ýyl hem
ýurdumyzda orta süýümli gowaça tohumy
nyň saýlama görnüşleri ekildi. «Ýolöten-7»,
«Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «149 F»,
«Gubadag-3», «Ýolöten-39», «Jeýhun»,
«S-2606» ýaly tiz ýetişýän, ýokary hasylly,
süýümi uzyn we arassa görnüşler toprakhowa şertlerimize doly laýyk gelýär.
Ekişe taýýarlykdan başlap, hasyl ýetişýän
çä gowaçalara ideg işleri öz wagtynda hem-de
agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine
ýetirildi. Möwsümde dürli kysymly bejergi trak
torlarynyň 7 müň 600-den gowragy, ekiş gural
larynyň 1 müň 700-den gowragy, kultiwatorla
ryň we beýleki oba hojalyk enjamlarynyň 5 müň
500-den gowragy peýdalanyldy. Aýratyn belle
melisi bolsa, ekiş möwsüminde ilkinji gezek
«John Deere» kompaniýasyndan satyn alnan
we telematik sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylan
traktorlar ekin meýdanlaryna çykaryldy.

öýlerinde asyp goýupdyrlar, wagtalwagtal tütedip, tüssesini daş-töwerege
ýaýradypdyrlar. Şeýdip, birnäçe ýo
kanç keselleriň ýokuşmagynyň öňü
ni alypdyrlar. Häzirki wagtda hem her
bir türkmen öýünde bu ösümligiň bir
çogdamyny görmek bolýar. Üzärligiň
ysyndan bakteriýalaryň, zyýanly mörmöjekleriň, ýylanlaryň gaçýandygy bi
reýýäm subut edildi. Muňa ösümligiň
otundaky we tohumyndaky alkaloid
leriň örän güýçli täsiri sebäp bolýar».
Kitapda aýdylyşy ýaly, bu dermanlyk
ösümligiň saglyk we arassaçylyk üçin
ähmiýeti örän uludyr.
Ata-babalarymyzdan miras galan
we biziň şu günlerimize ― bagtyýarlyk
döwrümize gelip ýeten däp-dessur
larymyza laýyklykda, her bir türkmen
ojagynda üzärligiň bir dessesi ala
ja bilen baglanyp, asylyp goýulýar.
Türkmende täze öý-ojak dikilende,
gelin getirilende, bäbek dünýä inende
üzärlik tütedilýär. Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwrüniň bezegine
öwrülen täze ýaşaýyş jaýlarynda ulu
dan tutulýan toýlarda hem-de baý
ramçylyk dabaralarynda gadymy däpdessurlaryň berjaý edilmegi halky
myzyň milli gymmatlyklaryna goýýan
sarpasynyň uludygyny ýene bir ge
zek äşgär edýär. Halk arasyndaky milli
ynançlarymyza görä, bela-beterlerden
goranmak üçin, köplenç üzärligiň gu
radylan görnüşi ýakylyp, hepdede iki
gün ähli otaglarda tütedilýär. Üzärligiň
tüssesi dem alyş ýollaryna zyýan ýe
tirjek ýokançlaryň köpelmeginiň we
ýaýramagynyň hem öňüni alýar.
Bu gün sag
dyn dur
muş ýö
rel
gesine eýerýän bagtyýar halkymyz
tebigatymyzyň eçilýän baýlyklary
na uly sarpa goýup ýaşaýar. Hal
kymyzyň saglygy we bagtyýarlygy
ugrunda bimöçber aladalary edýän
Gahryman Arkadagymyza müň ke
ren alkyş aýdýarys.
Ýoll y NEP ES OW,
Türkm en ist an yň Teb ig at y gor am ak
jemg yý et in iň Ahal wel aý at böl üm in iň
teb ig at göz egç is i.

Pagta ýygymynda el güýji bilen birlikde,
kombaýnlaryň kuwwatyna hem daýanylýar.
Oba zähmetkeşleri hormatly Prezidentimiziň
tagallalary netijesinde dünýäniň iň täze teh
nologiýaly, ýokary öndürijilikli pagta ýygyjy
kombaýnlaryny sowgat alýarlar. Dört hatarly
«John Deere — 9970» kysymly, şeýle-de goňşy
Özbegistan Respublikasyndan getirilen «MX
— 1.8» kysymly kombaýnlar bereketli atyzla
rymyzyň hasylynyň gysga möhletde zaýasyz
ýygnalyp alynmagyna uly goşant goşup gelýär.
Irginsiz yhlasyň miwesi bolan pagtaly
peller, göýäki, egnine ak don atynana çalym
edýär. Bereketli gowaça düýplerine müň bir
höwes bilen nazar taşlap, pagta hanalaryny
sogranyňy duýman galýarsyň. Pagta hasy
lyny isripsiz ýygnaýan ýygymçylara: «Ar
maň!», şeýle berekedi kemala getiren daý
hanlara bolsa, tüýs ýürekden: «Hasylyňyz
harmanly bolsun!» diýesiň gelýär.
Mele ýere siňdirilen daýhan deriniň her
damjasynyň ýetişdirilen bol hasylyň mynasyp
ülşüne öwrülýändigine ýygym döwründe şa
ýat bolýarsyň. Pellerde bereket bar, ellerde-de
hereket. Ýygyp alaga-da, ýüze sylaýmaly ak
hanalara daýhanyň ýylboýy çeken zähmeti
siňipdir. Pagtaçylar: «Halal zähmetden ga
zanylan zatlar ömürlikdir» diýip, ak patrakly
meýdanlara müň bir höwes bilen bakýarlar.

Pagtanyň her bir hanasyny isripsiz ýygna
maga çalyşýarlar. Gyzgalaňly möwsümde
harman depeleriniň birini beýgeldip, beý
lekisiniň binýadyny goýýan zähmetkeşleriň
her bir gününiň däl, sagadynyň gymmat
lydygyna düşünmek kyn däl. «Pagta hana
dan öner» diýýän ýygymçylaryň ýygnaýan
hanalaryndan gramlar, gramlardan kilog
ramlar, tonnalar döreýär. Şeýdibem, ýakyn
günlerde ata Watanymyzyň hasyl ussatlary
nyň pagta tabşyrmak boýunça şertnamala
ýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendigi ba
radaky hoş habary eşideris.
...Arassa, hiç hili ýokundysyz aklyk hakda
gürrüň edilse, «Pagta ýaly ak» diýilmesi bar
dyr. Diýmek, pagta — ähli aklygyň gözbaşy.
Ak harmanlary döredýän armazak daýhanyň,
ak hanalary isripsiz ýygnaýan ýygymçynyň
göwni-de ýetişdiren hasyly ýaly ak. Şunlukda,
aklyk simfoniýasy bütin barlyga ýaň salýar.
Honha-da, «ak altyndan» kemsiz ýüklenip,
çalaja yranyşyndan çen tutsaň, aklyk simfoni
ýasyna melul bolup gelýän «ak kerwen» gö
ründi. Birkemsiz bezelen awtoulaglaryň ak
kerweni rowaçlygyň, rysgal-berekediň, ak bag
tyň ýoly bilen pagta arassalaýjy kärhana tarap
ýola düşdi.

Türkm en ist an yň Oba hoj a
lyk we daşk y gurş aw y gor am ak
min istrl ig in iň Gidr om et eor o
log iý a bar ad ak y gull ug yn yň
ýurd um yzd a şu gün — 14-nji
sentý abrd a bolm ag yn a gar aş yl
ýan how an yň ýagd aý y bar ad a
berý än magl um at y.
Aşgabatda: az bulutly ho
wa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 8 — 11 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine
+19... +21°, gündizine
+32... +34° maýyl bolar.
Howanyň basyşy 732 mm,
çyglylygy 10 — 30%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp
durýan bulutly howa bolup, gü
norta-gündogardan tizligi sekunt
da 9 — 14 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine
+18... +23°, gündizine +30... +35°,
kenarýaka etraplarynda
+24... +29° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: ho
wa +27... +29°, basyşy 750 mm,
çyglylygy 25 — 45%.
Awazada: howa +26... +28°,
basyşy 757 mm, çyglylygy
30 — 50%.
Balkanabat şäherinde: ho
wa +32... +34°, basyşy 756 mm,
çyglylygy 15 — 35%.
Ahal welaýatynda: az bulutly
howa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine
+17... +22°, gündizine
+30... +35° maýyl bolar.

TÄMIZLIK —
ýaşaýşyň gözelligi

Y

nsan saglygy ýaşaýyş şertine, tebigy ha
dysalara, howanyň, suwuň, iýmitiň, gök
önümleriň arassalygyna, sagdyn iýmit
lenmeklige köp derejede baglydyr. Kadaly
iýmit bilen dynç alyş sazlaşdyrylanda,
stresler, ýadawlyk aýrylýar. Bedende kadaly ýag
daý emele gelýär.
Adam saglygyna howanyň, aýratyn hem, tebi
gy hadysalaryň täsiri uludyr. Howanyň üýtgemegi
şemalyň ugry we tizligi, Gün şöhlesi, asmanyň
bulutlaşmagy, pasyl üýtgemeleri bilen häsiýet
lendirilýär. Pasyl çalşygynda hem her bir pasla
mahsus howanyň özboluşlylygy bolýar. Tebigatda
dürli ýagdaýlaryň bolşy ýaly, adam bedeninde-de
dürli näsazlyklar ýüze çykyp biler. Adam özüni
birahat duýýar, kellesi agyrýar, ukusy bozulýar,
kähalatlarda bedende howsalaly duýgular peýda
bolýar. Gan basyşynyň üýtgemegi, dowamly ke
selleriň ýitileşmegi ýaly hadysalar ýüze çykýar.
Şeýle adamlara «metoduýgur» adamlar diýilýär.
Näsazlyklaryň ýa-da möwsümde duş gelýän ke
selleriň öňüni almak üçin kadaly iýmitlenmeli,
bedeni berkitmeli, dynç alyş bilen işi sazlaşykly
alyp barmaly, köpräk arassa howada gezelenç
etmeli. Tämiz howadan dem alsaň, keýpiň çagla
nyp, ruhuň göterilýär. Wagtly-wagtynda iş ýeriň
we ýaşaýan otaglaryň howasyny täzeläp durmaly.
Adam saglygyny goramak we berkitmeklik
arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmeklige bagly
bolup durýar. Arassaçylygy berjaý etmegiň belli
bir düzgünleri bolup, dürli çäreleriň üsti bilen
wagyz edilmegi, jemgyýetiň arassaçylyk medeni
ýetiniň ýokarlanmagyna we sagdyn durmuş ýörel
gesiniň kemala gelmegine getirýär. Şahsy arassa
çylyk jemgyýeti goramagyň möhüm kadalarynyň
biridir. Jemgyýetçilik gigiýenasy hem şahsy gi
giýenanyň esasyny düzýär. Durmuşda arassaçy
lyk düzgünleriniň şertlerine biperwaý seredilende,

Atam yr at ÝAZW EL IÝ EW.

Änew şäherinde: howa
+33... +35°, basyşy 733 mm,
çyglylygy 10 — 30%.
Tejen şäherinde: howa
+32... +34°, basyşy 741 mm,
çyglylygy 15 — 35%.
Mary welaýatynda: az bulutly
howa bolup, demirgazyk-gündo
gardan tizligi sekuntda 7 — 12
metre ýetýän şemal öwser. Howa
gijesine +14... +19°, gündizine
+31... +36° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa
+34... +36°, basyşy 739 mm,
çyglylygy 15 — 35%.
Baýramaly şäherinde: howa
+33... +35°, basyşy 738 mm,
çyglylygy 10 — 30%.
Lebap welaýatynda: az bu
lutly howa bolup, demirgazykgündogardan tizligi sekuntda
7 — 12 metre ýetýän şemal öw
ser. Howa gijesine +14... +19°,
gündizine +31... +36° maýyl
bolar.
Türkmenabat şäherinde: ho
wa +32... +34°, basyşy 742 mm,
çyglylygy 10 — 30%.
Kerki şäherinde: howa
+33... +35°, basyşy 737 mm,
çyglylygy 15 — 35%.
Daşoguz welaýatynda: az
bulutly howa bolup, gündogardan
tizligi sekuntda 8 — 13 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesi
ne +13... +18°, gündizine
+27... +32° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa
+28... +30°, basyşy 753 mm,
çyglylygy 10 — 30%.
Köneürgenç şäherinde: howa
+27... +29°, basyşy 755 mm,
çyglylygy 15 — 35%.

adamyň saglyk ýagdaýynyň we işe ukyplylygy
nyň pese düşmegine getirýär. Gündeki durmuşda
şahsy arassaçylyk düzgünleri dogry berjaý edil
medik ýagdaýynda, ilki bilen, öz saglygyňa, soňra
daş-töweregindäki adamlaryň saglygyna ýaramaz
täsirini ýetirýär. Arassaçylyk düzgünlerini doly
we dogry berjaý etmek keselden goranmagyň iň
ýönekeýje usulydyr.
Kesellerden goranmak üçin nahar bişirmez
den we ony iýmezden öň, köpçülik ýerlerinden
gelnenden soň, hökmany ýagdaýda elleriňi sa
bynlap, akar suwuň aşagynda gowy ýuwmaly.
Daşardan gyzyp gelip sowadyjynyň öňünde dur
makdan we sowuk suw içmekden saklanmaly.
Dowamly ýokanç keselleriň öňüni almak üçin
mydama köpçülik ýerlerinde agyz-burun örtükli
gezmeli. Elleşip salamlaşmakdan, gujaklaşmak
dan gaça durmaly. Eger-de bedeniňizde näsazlyk
duýsaňyz, töweregiňizdäki adamlardan 2 metr
howpsuz aralygy saklamaly, agyz-burun örtügini
hökman talabalaýyk dakynmaly. Daşaryk çyka
nyňyzda burnuňyza oksolin melhemini çalmaly,
ýaşalýan otaglarda üzärlik tütetmeli, otag mebel
lerini, gapylaryň tutawaçlaryny zyýansyzlandy
ryjy serişdeler bilen arassalap durmaly. Köpräk
suwuklyk içmeli, immunitetiňi pugtalandyrýan
sitrus miweleriň şiresiniň, dürli kompotlaryň, li
monly çaýyň bedene peýdasy uludyr. Dem alyş
ýollarynda keselleri döredýän wiruslardan go
ran
mak üçin her 15 mi
nut
dan bir
nä
çe owurt
suw içip durmagy lukmanlar maslahat berýärler.
Sebäbi wirus agyz boşlugyna aralaşanda, suw bi
len ilki gyzylödege, soňra aşgazana geçýär. Şol
ýerde bölünip çykýan aşgazan şiresi wirusy (ýo
kanjy) ýok edýär.
Şahsy arassaçylygy dogry we doly berjaý et
meklik ynsan saglygynyň birinji şertidir. Şah
sy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünleriniň
berjaý edilmegi, adam saglygyny berkidip, uzak
ýaşamaklygyna şert döredýär. Arassaçylyk kada
laryny talabalaýyk berjaý etmeklik bilen özüňizi
we ýakynlaryňyzy dürli kesellerden goraň! Hal
kymyzyň saglygy, asudalygy ugrunda gije-gündiz
taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, mertebesi belent bolsun!
Abad an BERD IÝ EW A,
Türkm en ist an yň Sagl yg y gor aý yş we
derm an sen ag at y min istrl ig in iň Sagl yg y gor aýş yň
hab arl ar merk ez in iň böl üm müd ir i.

CMYK

H e k a ý a j y k l a r

HORJ UN YND AN

Mal eýesine çekmese...

Ekinimize sygyr giripdir. Iri şahlaryny baglaryň
«biline» oýkap, ýerdäki göm-gökje otlaryň ýumşagyn
dan-ýumşagyny saýlap, keýp edip ýören sygry göre
nimden myrryhym atlandy. Elime ýarty kesegi ala
ga-da ylgadym bärden. Aldygyna-da «höw-höwleýän».
Diýýämiňem diýenok. Gaýta, biperwaý nazaryny göw
nüýetmezçilik bilen aýlaýar-da, ýene öz öwrenişen pi
şesine başlaýar. Haý, şahy döwlen diýsänim. Ýetäýsem
bolýar. Elimdäki ýarty kesek ýagyrnyňda tans oýnar
edil. Barşyma, kesegi saldym bärsinden. Şuwlap baran
kesek şahyna degip, dyr-pytrak boldy. Men hüňürde
dim-de ikinji kesegi zyňmak üçin häzirlendim. Niýe
timi aňan bolmaga çemeli, ýaňky sygyr gelen ugruna
baka ýöneldi. Menem yzyndan «höw-höwläp» eňdim.
Onýança baglygyň aňry çetinden bir gara göründi.
Ylgap geldi-de, olam sygra käýinmäge başlady. «Bäh,
bu-da bir meniň ýaly jany ýananyň biri bolmaly» di
ýip pi
kir et
dim. Beý
le däl eken. «Mas
ga
ra et
diň-dä,
men sa
ňa: «Iliň ba
gy
na gir
me» di
ýip nä
çe ge
zek aýt
dym. Haý, şa
hy döw
len, düş öňü
me, şu gün se
ni aç
goýaýyn bakaly, onsoň görersiň, iliň bagyna girmegiň
nähilidigini. Ýöre bidöwlet, ýöre diýýän saňa» diýip
ýalanjykdan käýinen bolan epeý adam sygryň eýesi
eken. Ol baglygyň aňry çetinde oturan bolsa nätjek.
Men birbada näme diýjegimi bilmedim. Soňam elim
däki kesegi ýere urdum-da, yzyma gaýtdym. Sygram
eýesiniň öňüne düşüp, indiki gezek gelenlerinde gar
nyny gabardar ýaly amatlyja ýer peýläp, eýlesine-beý
lesine garanjaklap gitdi. Öýe gelenimden soň, näme
üçindir, sygra zyňan kesegime gynandym. Haýpym gel
di. Ýöne bu gynanç duýgusynyň birbada nireden, näme
üçin emele gelendigine düşünmesemem, «Mal eýesi
ne çekmese, şumluk» diýen nakyl kelläme geleninden,
ýaňkyja soraglaryň jogaby öz-özünden aýan boldy.

Duşmanyň peşe bolsa, pilçe gör

Tomus gijeleri daşarda ýyldyzlary synlap ýatmagyň
nähili lezzetiniň bardygy, meger, köp adama aýandyr.
Me
nem şeý
le gi
je
le
riň öle
men aşy
gy. Ýyl
dyz
lar — tä
sin su
rat. Olar
da haý
sy hem bol
sa bir za
dyň şe
ki
li
giz
len
gi ýa
tyr. Ýyl
dyz
lar — gud
rat. Olar
da kim
dir bi
ri
niň yk
ba
ly ýa
tyr. Ýyl
dyz
lar — ýat
la
ma. Olar kim
dir
biriniň ejesi, kimdir biriniň kakasy, kimdir biriniň...
Şeýle ruhy lezzetden mahrum adamy öz ömründen
gaty köp zat ýitiren diýip hasaplamak bolar. Çünki
ýyldyzlaryň şöhlesi ýüregiň bir burçunda garaňky
lykda ýiteňkirlän duýgularyň ýagtylmagyna, täzeden
janlanmagyna getirýär.
Ýöne meniň bu gezekki ýatlajak wakam ýokardaky
aýdanlarymyň hiç birine-de degişli däl.
Garaňky düşer. Asmana seredip ýatyşyňa, şeýle gi
jelerden ýaňy bir lezzet alyp başlarsyňam welin, göz
agyrysy ýaly bolup çybynlar gelip ugrar. Hamala di
ýersiň, olaryň bir zadyna talaň salyp gaýdan ýalysyň,
zol töweregiňde «wyz-wyzlap» ýörendirler. Onsoň asu
da gijäniň goýnunda asuda bolmadyk «söweş» başla
nar. Ilkibadalar känbir ünsem bermersiň. Biri geler,
el salgasaň, gider. Ikinji geler, gorsansaň, olam gi
der. Teý, yzy gutarmansoňam, ahyr degnaňa degerler.
«Şarpda-şurp» bolup ýatyşyňa, endamyň gyzyl-gök bol
ýança gidişersiň.
«Çöp bol — köp bol» di
ýip
dir
ler. Üýt
ge
şik jan
la
ry bolmasa-da, teniňden algylary bar ýaly ýapyşarlar.
Darkaşyň soňy hem paty-putyňy alyp, öýe girmegiň
bilen soňlanar. Her gezek şeýle «söweşe» girmeli bo
lanymda ýazyjy Kömek Kulyýewiň «Tükenmezköne»
eserinden bir bölek aňyma dolýar: siňegiň birini öl
dürseň, ýene onusy onuň patasyna gelermiş. Men-ä
bu çybynlar babatda-da şeýlemikä diýýärin. Şeýdibem,
ýyldyzly asman ýene peşelere galar. Atalarymyzyň aý
danlarynyň hiç biriniň bihal däldigine şeýle pursatlar
da hasam gowy göz ýetirýärsiň. Megerem, «Duşmanyň
peşe bolsa, pilçe gör» diýlen nakyl ýyldyzly gijelerden
mahrum bolan bir jany ýananyň sözi bolsa gerek.
Maks atm yr at ÇAR YÝ EW,
Magt ymg ul y adynd ak y Türkm en döwl et uniw ers it et in iň
tal yb y.

KÖN E GÜND EL IKD ÄK I MEN
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(HEKAÝA)

önäni agtarmak endigim meni
deň-duşlarymdan parhlandyr
ýan häsiýet. Olar internetden
iň täze aýdymlary ýükleseler,   
men gadymdan gürrüň ber
ýän kitaplary agtarýan. Iýip-içmäge hem
dynç almaga gidilende, olar iň döwrebap
dizaýnda bezelen kafeleri agtarsalar, men
köneçil dizaýnlylary saýlaýan. Olar: «Mes
simi-de Ronaldo» bolşup, ala-goh edip
futbol görenlerinde, meniň elimde kitap.
Beýle ýagdaý häli-şindi gaýtalanansoň,
olaryň sabyr paltasy daşa degdi, takat te
şesiniň ýüzi gaýtdy. Şonuň üçin bir gezek
doglan günüme Nazar Gullanyň «Gadym
dan galan nusgalar» kitabyny sowgat et
diler. Gutlaga deregem: // «Sen şu mahal
özüň bilen ýüzbe-ýüz, Sen gadymky nesil,
täze nesil — biz. Göwresi Ýerden, kellesi
başga orbitadan getirilen «Ýeke-täge»!»
diýip ýazypdyrlar.
Gyzamykdan galan ýaly şol endigim
bu dynç günümde meni agalarymyň
biriniň ulanan stolunyň çekerine alyp
bardy. Ilkibada gyzgyn çäýnegi ellejek
deý ýaýdandym. Bilesigelijiligim üs
tün çykdy. Ol ýerdäki üýşüp ýatan köne
depderlerden giden arhiw döretse bol
jak. Olary petdesi bilen göterip, stoluň
üstüne çykaranymda, kiçijek gyzyl ýan
depderçe patlap gaçdy.
...Ilkinji sahypa. Senelenipdir: «198...,
1-nji ýanwar». Ullakan harplarda
«Özüm bilen gürrüň» diýip ýazylypdyr.
Gündelik eken. Tüýs meniň «höregim».
«198..., 17-nji ýanwar
Ýazyjy bolmak höwesi meni erkime
goýmasa, öz ýatlamalarymdan hekaýa
lyk ýordumlary gözläp başlaýan. Tapyl
ýaram. Ýöne elim duşaklanan ýaly ýaz
makdan saklanýan. Meni üýtgeşik bir
eser ýazjak bolmak, öz ýazyp biljegime
gümanly garamak ýaly kebelekläp ýö
renje saýry pikirler horlaýar. Synag üçin
iki tarapdan gapma-garşylykly öwüsýän
awara şemala döş gerip görseň, derrew
üsgürdip-asgyrdyberýär. Döredijilik ba
radaky gapma-garşylykly pikirler hem
meniň ruhumy «üsgürdip-asgyrdýar».
Adaty üsgürme däri-derman bilen bir
hepdede yza tesse, ruhuň «üsgürmesi»
pyşdyl ýöreýşi ýaly, ýyllarboýy köseýän
eken».
Tomusda zähmet rugsadyna çykan
agam deňziň kenaryndan öýe gezmäge

T e hn ol og iý a d ü ný äs i
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«198..., 20-nji fewral
Aslynda, hekaýalyk ýordumlary nä
me üçin öz ýatlamalarymdan gözleýän?!
Ýaşym ýaňy on ýedi. Beýle pikir etmegi
miň sebäbi okan oňat eserlerimiň köpü
sinde ýazyjynyň durmuşynyň belli bir
derejede şöhlelenmegidir.
Meniň ýazýan eserim edil kör gargaň
saçagy bolaýmaly: ondan söýgem, duý
gam, pikirem, öz günüňe şükürem tap
maly. Onuň bilenem oňman, okyjylaryň
pikiri oňatlyga özgermeli.
Ýazmakdan «mahrum» edýän şu el
ýetmez, mümkin bolmadyk özdiýenli
garaýyşdyr, talapdyr».
Şu ahwallar, dogrusy, menem käte
dilimiň oňurgasy, elimiň ýaýjygy ýazan
deý gürledýär, ýazdyrýar. Ýöne işim
küşat bolubermän, çamalagymy çaşy
raýýar. Elimiň ýetäýende-de, ýüregi
miň ýetmejek şahasyna synanyşýan-a
däldirin-dä.

«198..., 6-njy mart
Synanyşyk etdim. Bir ýa iki däl. Bu
sanlardan sähel köpräk. Dyňzap du
ran pikir, hyjuw, güýç-kuwwat... Ýöne
«eserim» kagyza geçensoň, «dyňzap
duran pikiriň» nyşanasam ýok. Hawada, hemme zat pikir edişiň ýaly bolýan
bolsa, ýazyjy boljaklar ýazyjy bolardy,
aýdymçy boljaklar aýdymçy, diliniň
keýpini görýänlerem dünýäni düzederdi.

Awt oul ag
serg
 isi
geçirildi

Germaniýanyň
Mýunhen şäherinde
«IAA Mobility 2021»
atly halkara awtoulag
sergisi geçirildi. Bu halkara sergide dün
ýäniň öňdebar yjy kompani
ýalar ynyň doly önümçiligi taýýar hem-de
ýakyn geljekde öndürilip
başlanjak ulaglar y köpçülige görkezildi.
Ulaglar yň daşky şekili, ýo
kar y tehnologiýasy, elektrik energiýasy
bilen işlemegi we çig mal
hökmünde ozal ulanylan zatlar yň galyn
dysyndan peýdalanylmagy
ünsi çekdi. 7-nji sentý abrda açylan göz
den geçiriliş aýyň 12-sine
çenli dowam etdi.
Mýunhen Germaniýanyň Bawariýa se
bitiniň iri şäheri bolup,
BMW-niň ata watany hasaplanýar.
Şol sebäpli bu kompaniýa
ýer eýesi hökmünde çykyş edýär. Yg
t ybarlylygy bilen tapawut
lanýan bu kompaniýa «i Vision Circular
» atly «arassa» ulagyny
görkezdi. Ulagyň «arassa» bolmagy
onuň energiýany tygşytly
ulanýandygynda ýa-da elektrik ener
giýasy bilen işleýändiginde
däl. Dör t orunlyk ulagyň ähli bölekle
rini ulanyş möhleti tamam
lanandan soňra gaýtadan işläp bolýar.
Olara hatda gaýtadan iş
lenmegi iň kyn hasaplanýan batareý
alar hem degişli.
«Volkswagen» kompaniýasy bolsa «ID.
Life» atly kiçi göwrümli
ulagyny görkezdi. Dolulygyna elektrik ener
giýasy bilen işleýän ykjam
krossower 2025-nji ýylda satuwa çyk
arylar. Bu model tebigy çig
mallaryň we ozal ulanylan materiallaryň
galyndylaryndan öndürilip
dir. Ýokary tehnologiýany özünde jemle
ýän ulagda aýnanyň deregi
ne kamera, sensorlar bilen enjamlaşdyr
ylan dolandyryş halkasy, aý
lanýan oturgyçlar bar. Kuwwaty 234 at
güýjüne barabar bolan «ID.
Life» 100 km/sagat tizlige 6,9 sekuntd
a ýetýär. Ulagyň petigindäki
mata hem-de kapot dolulygyna plastm
assa çüýşe galyndylaryndan
öndürilipdir. Ulag bir gezekki zarýady bi
len 400 kilometr ýol geçýär.
Sergide ýokar y tizlikli sport ulaglar yny
öndürmek bilen meşgul
lanýan «Porsche» elektrik energiýasy
bilen işleýän «Mission R»
ulagyny hödürledi. Kuwwaty 1088 at
güýj üne barabar bolan ulag
100 km/sagat tizlige 2,5 sekuntda ýetý
är. Bir gezekki zarýady bilen
300 kilometrden gowrak ýol geçýän ula
gyň beýikligi bar y-ýogy 1,2
metr, uzynlygy 4,3 metr, ini bolsa 1,9 met
rdir.
Serg id e «Sm art Con cep t 1», «Re n
ault 5», «Re n ault Me
gan e E-Tech », «Ora Cat» , «Me rced
es-B enz May b ach EQS
SUV », «Me rced es-B enz EQG », «Me
rced es-B enz EQS » we
«Cu pra Urb anR eb el» ýal y ýok ar y teh
n ol og iýal y ulagl ar hem
görkez ilýär.
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gelende, döredijilik jedelini edýär-le asyl.
«Nebitçi halyna bu zatlardan nädip baş çy
karýarka?» diýýärdim welin, onuňam ýü
rek ody birsellem kellä howur beripdir-dä.

hat saldym. Soňky üç sagadyň gutara
ryna sekunt sanap garaşdym. Okuwdan
gaýdyp barýarkak: «Samsyk ekeniň» di
ýip jogap berdi. Bu jogap meni ýedi gat
arşa pyýada çykamsoň, gülberim arkama
daňylyp, başaşak oklanan ýaly etdi.
Ine, şu bir hekaýa üçin taýýar ýor
dum. Ýöne muňa gülki ýokundysyny
çaýmalymy ýa dartgynly beýan etmeli?!
Wah, ýatlasam... Adyna «Emelsiz söýgi»
ýa «Şowsuz söýgi» diýip at goýaga-da,
edebiýat kitapda diýlişi ýaly, «drama
tik» edip ýazsam, bu klubda iş edinip
görýän hindi kinolarymyz ýaly «me
lodrama» bolar. Gyzykly degişmäni gu
raksy gürrüň berip, diňe özüm gülýän
halyma, bu gamgyn ýordumdan nädip
gülki ýasamaly?!».
Döredijilik çylşyrymly diýýärler. Ug
runda bar. Diýmek, döredýänlerem
gapma-garşylyklardan ýasalan bolmaly.
Ýogsa-da, özümizde ýok zady küýsemek
gylygymyzam bar.

Gowusy, özümi köşeşdireýin: düýn fizi
kada Hutdy mugallym Tomas Edisonyň
elektrik çyrany oýlap tapýança, müňe
golaý şowsuz synanyşyk edenini aýtdy.
Ah, oňa Edison akgaňky ýaly berk ynam,
synmaz erk gereg-ä».
Hawa-da, Ýerden böküp Aýa ýeten
ýok. Öz ýaşyl ýandepderçämdäki paý
hasly jümleleriň biri ýadyma düşdi:
«198..., 17-nji maý
«Daşy deşen suw däldir, damjanyň ir
Öňümdäki partada oturýan Nabat
ginsiz, dowamly şol bir ýere damyp dur düýn «Ýaşlyk albomyny» berdi. Surat
masydyr». Maksada ýetmek üçin nurba beýleki çekib-ä bezedim. Dört setir goş
tyňy kän towlamaly entek.
gynam özümden ýazaýyn diýdim. Neti
jede, şu dört setir döredi:
«198..., 14-nji aprel
Hiç zat hakda hiç mahal
Şu wagt hiç hili oýlanara ýagdaý ýok.
Ýazmasam men eger-de.
Irden sygyrlary maşyn geçýän uly ýol
Ykbala kaýyl bolsam,
dan ilerdäki şor kanalyň gamyşlygyna
Bagtly borun meger-de.
çykardym. Bu gün ýeke özüm bolam
Ýazyjy bolmak hakda pikir edip otyr
soň, oglanlar bilen gamyş ýyganymyzda kam ýazdym-da. Indi şuny «Ýaşlyk al
köpri bolup hyzmat edýän uzyn agajy bomyna» ýazaýsam, Nabat nähili düşü
myzy kanala oklap, ýene ýazyjy bolmak ner?! Okuwy gutarýançak, meniň bilen
barada pikir edip başladym. Aldygyna- gürleşmez».
da gamyş ýygdym. Gowy zat hakda pi
...Ýazgylar ýüregimi okaýan ýalydy.
kir edip, özüň bilen gürrüňleşip işleseň, Ýüregiň okalanda, gürsüldisi tozan tur
iş önýär, hezil edýäň. Öýleden agşama zuberýär... Men şu gyzyl gündelikden
çenli ýygan gamşymy ýeke teker galtak özüme meňzeşi, asyl özümi tapdym. Hada öýe daşamak iş berdi. Ýogsa-da, ge ha. Ýöne on ýedi ýaşda şeýle pikirlenen
çen aýdaky ýazgylamda ýordum barada ýetginjek ahyrda nebitçi bolupdyr.
kän gürrüň etdim welin, öz ýatlamalam
A men ýigrimiden geçip, henizem...
dan birini gürrüň bereýin.
Döredijiligiň adam saýlamasymyka ýa?!
Aýjanyň sygyryp seredibermeli owa
«Adam gaýtalanmaýar» diýýärler.
danlygyny görenimde, ýedi gat arşa py Ylalaşsa bolar. Ýöne ykballar babatda...
ýada çykyberesim gelýärdi. Söýgümi,
oňa bolan hesretli duýgumy, bilmedim.
Kak aj an ÇAR YÝ AR OW,
Ýöne geçen ýyl dokuzynjyda okaýarkam,
Türkm en ist an yň Gor anm ak min istrl ig in iň
edebiýat sapagy gutaryp, daşyna jaň ka Merk ez i serk erd el er öýün iň çag yr yş boý unç a
kylanda, bir mertlik etdim. Onuň kitabyna
harb y gull ukç ys y.
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«iPhone 13» smartfony tanyşdyrylar
«Apple» kompaniýasy täze önümlerini 14-nji sent
ýabrda tanyşdyrar. Bu barada kompaniýanyň wekili
Greg Ýoswýak habar berýär. Tanyşdyrylyş dabarasynda
«iPhone 13» smartfony bilen bir hatarda, beýleki enjamlar
we hyzmatlar barada maglumat berler. Bilermenler «iPhone
13»-iň «Pro» nusgasynda has ösen kameralaryň boljakdy
gyny aýdýarlar. «Apple» gülgüne altynsow reňkli smartfon
çykarmagyny birnäçe ýyl ozal bes edipdi. Täze «Pro» we
«Pro Max» modelleriniň şeýle reňklisiniň boljakdygy belle
nilýär. Şeýle hem bu iki modelde «Sunset Gold» (altynsow
Günüň ýaşyşy) atly ýene bir reňk bolar.
Amerikan brendi ýylyň ahyryna çenli 90 million sany
«iPhone 13» öndürmegi maksat edinýär. Kompaniýanyň
ýolbaşçylary bu önüme islegiň geçen ýyllardakydan has
ýokary boljakdygyna umyt baglaýarlar. «iPhone 12» smart
fonyndan satuwa çykan ýylynyň ahyryna çenli 75 million
sanysy öndürilipdi.
«iPhone 13 Pro» hem-de «13 Pro Max» modellerinde
LIDAR tehnologiýasyndan peýdalanylar. Bu tehnologiýa
surata düşürilýän zadyň uzaklygyny has takyk ölçemäge
mümkinçilik berer. Şeýle hem garaňkyda has ýokary duru
lykda surat almagy üpjün eder.
Täze smartfonlar üçin 17-nji sentýabrdan başlap sargyt
kabul ediler. 24-nji sentýabrdan başlap bolsa, dükan tekje
lerinde peýda bolar. «iPhone 13 Mini» modeliniň 700 ame
rikan dollardan, «iPhone 13 Pro Max»-yň ýadynyň göw
rümine görä, 1250-1600 dollar aralygynda satylmagyna
garaşylýar.

Epl ený än ekr an önd ür er
Koreýa Respublikasynyň LG kompaniýasy
eplenýän ekranlary işläp taýýarlaýar. Örän ýuka
bolan bu ekranlar smartfonlary öndürmekde peý
dalanylar. Kompaniýanyň wekilleri bu panelleriň
ekran goraýjy plýonkadan ýuka we aýnadan berk
digini aýdýar. Eplenýän ekranly smartfon çykarma
dyk hem bolsa, kompaniýa bu ugurda öňden bäri
işleýär. «Samsung», «Motorola» we «Huawei»
ýaly kompaniýalary birküç ýyldan bäri eplenýän
ekranly telefonlary müşderilere ýetirýär. Bu kompa
niýalaryň «Galaxy Z Fold», «Flip», «Razr» we
«Mate X» ýaly modellerine isleg ýokary bolup
dy. LG kompaniýasynyň «Real Folding Window»
(hakyky eplenýän penjire) atly paneli düýrlenip
eplenmegi bilen hem tapawutlanýar. Paneli içe-de,
daşa-da epläp bolýar. Kompaniýanyň wekilleri täze
önümiň geçirilen synaglarda 200 müň gezek eple
nendigini we ýokary netije görkezendigini aýdýarlar.
LG bu önümiň geljek ýyl satuwa taýýar edil
jekdigini we almaga isleg bildirýänleriň sanynyň
köpdügini belleýär.
Amanm yr at BAÝM YR AD OW,
žurn al ist.
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