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— Ata Watanymyzyň iň täze taryhy, häzirki ösüşlerimiziň hem-de
üstünliklerimiziň ählisi beýik Garaşsyzlygymyzdan başlanýar.

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

10-njy sentý abrda horm atly
P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow sanly ulgam
ark al y Min istrl er Kab in et in iň
nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
halk hojalyk toplumynyň pudak
larynd a şu ýyl yň sekiz aýynda
ýerine ýetirilen işleriň jemleri jem
lenild i hem-de ýurdumyzy dur
muş-ykdysady taýdan ösdürme
giň wajyp meselelerine garaldy.
Milli Liderimiz mejlisiň gün ter
tibine geçip, ilki bilen, Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary S.Berdimuhamedowa söz
berdi. Wise-premýer 2021-nji ýylyň
sekiz aýynyň makroykdysady gör
kezijileri barada hasabat berdi.
Ş e ýl e h e m w is e - p r e mý e r
Ýok ar y göz egç il ik edar as ynyň
Türkm en ist an yň Prez id en t i n iň
2021-nji ýylyň 30-njy iýulyndaky
degişli Kararyna laýyklykda, ulan
maga berilmeli binalaryň we des
gal ar yň gurl uş yg yn yň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanma
gyny berk gözegçilikde saklaýan
dyg y bar ad a has ab at berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdu
myzyň Döwlet býujeti boýunça
tekl ipl er i taýý arl amagy we ony
Min istrl er Kab in et in iň gar am a
gyna bermegi tabşyrdy. Baş maliýe
meý iln am as ynyň taslamasynda
gelj ek ýyld a aýl yk hakl ar yn yň,
pensiýalaryň, döwlet kömek pul
lar yn y ň w e t alyp hakl ar yn yň
ortaça 10 göterim köpeldilmegi
göz öňünd e tut ulm al yd yr.
Milli Liderimiz ykdysadyýetimi
ziň ýagdaýyny seljermegi dowam
etm ek hem-de emel e gelý än
ýagdaýlardan ugur alyp, ýurdu
myz y durm uş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň garaşylýan netijele
rin i anyk kesg itl em ek bar ad a
wise-premýere degişli tabşyryk
lary berdi. Şol bir wagtyň özünde,
döwl et im iz i ösdürmek boýunça

kab ul edil en maks atn amalaryň
ýerine ýetirilmeginiň wajypdygy
bellenildi. Munuň özi dünýä ykdy
sadyýetinde emele gelen ýara
maz ýagd aýl ar yň ýurd um yzyň
ykdysadyýetine ýetirýän täsirini
gysga we orta möhletde azalt
maga mümkinçilik berer.
Döwlet býujetiniň girdejilerini
artdyrmak üçin zerur çäreleri gör
mek, kabul edilen maksatnama
lary maliýeleşdirmegiň goşmaça
çeşmelerini gözlemek öňde dur
ýan işl er iň möh üm ugurlarynyň
hatarynda görkezildi.
Min istrl er Kab in et in iň Baş
lygyn yň orunb asary Ş.Abdrah
manow gözegçilik edýän pudak
larynd a şu ýyl yň sek iz aýynda
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýurdumyzyň nebitgaz
toplumynyň pudaklaýyn edarala
ryn yň işin i mund an beýl äk-de
käm ill eşd irm ek boý unç a anyk
tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz bu ugra
degişli ylmy düzümleriň wekille
riniň gatnaşmagynda alymlar bilen
bil el ikd e masl ah at geçirip, bar
bolan meseleleri ara alyp mas
lahatlaşmak, nebitiň baý gorlary
bolan geljegi uly känleriň müm
kinçiliklerini seljermek, şeýle hem
“Türkmengeologiýa” döwlet kor
porasiýasynyň we “Türkmenne
bit” döwlet konserniniň öňünde
durýan wezipeleri ýerine ýetirmek
bilen baglanyşykly meseleleri ara
alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy.
Hormatl y Prez id entimiz wise-premýere gözegçilik edýän düzüm
lerinde alnyp barylýan işleri doly
selj erm eg i we olar yň durn ukly
ösüş in i üpj ün etm ek bo ý un ç a
zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.
Min istrl er Kab in et in iň Başly
gyn yň orunb as ar y Ç.Gyl yj ow

göz egç il ik edý än söwd a we
dokm a topl uml ar ynd a hem-de
telekeçilik ulgamynda şu ýylyň
sekiz aýynda alnyp barlan işleriň
jemleri barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent imiz kiçi
we ort a tel ek eç il ig i gold amak,
mill i ykd ys adyýetimiziň hususy
böleginiň ösdürilmegine ýardam
bermek, häzirki zaman işewürlik
ulg am yn y dör etm ek, daşyndan
getirilýän harytlaryň ornuny tut
ýan we eksport ugurly önümçi
likleriň möçberlerini artdyrmakda
usul yý et gold aw yn y berm ek,
şeýle hem harytlary ýerlemegiň
täze bazarlaryny we usullaryny
gö z l e m ä g e ý a rd am berm ek
boý unç a işl er i dow am etm ek
bar ad a görk ezm el er i berd i.
Soňr a Min istrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Purçe
kow gözegçilik edýän gurluşyk,
senagat hem-de energetika top
luml ar yn yň, “Türkm enh imiýa”
döwlet konserniniň we paýtagty
myzyň häkimliginiň şu ýylyň sekiz
aýynda alyp baran işleriniň jem
ler i bar ad a has ab at berdi.
H o rm a tl y P r ez i d e n t i m i z
2022-nji ýyl üçin ma
ýa go
ýum
maksatnamasyny taýýarlamagyň
zer urd yg yn a üns i çekip, geljek
ýylda ýurdumyzda gurluşyk işle
rin iň möçb er in iň düýpl i artj ak
dygyny belledi hem-de gurluşyk
senagatynyň ösdürilmegine, täze
önümhanal ar yň hem-de kärha
nalaryň gurluşygyna aýratyn üns
bermegi tabşyrdy.
Mill i Lid er im iz ýurd um yz yň
içind e energ et ik a halk as yn y
dör etm eg iň, Türkm en istan —
Owganystan — Pakistan elektrik
geç ir ij i ulg am yny gurmak işini
dowam etdirmegiň zerurdygyny
nygtady.
Hormatly Prezidentimiz gurlu
şyk we senagat pudaklaryna uly

möçb erd e maýa goýumlarynyň
çekilmeginiň möhümdigi barada
aýdyp, wise-premýere bu ugurda
alnyp barylýan işleri düýpli sel
jermegi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary E.Orazgeldiýew
gözegçilik edýän pudaklarynda
şu ýyl yň sek iz aýynd a aln yp
barlan işleriň netijeleri, 13-14-nji
sentý abrd a Daşkent şäherinde
geçiriljek Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk
boýunça türkmen-özbek topary
nyň nobatdaky 16-njy mejlisine
hem-de Suw hojalyk meseleleri
boý unç a bil el ikd äk i türkm en-özb ek hök üm et ar a toparynyň
nob atd ak y mejl is in e taýýarlyk
görl üş i bar ad a has ab at berd i.
Hormatly Prezidentimiz häzir
möh ü m m ö ws üm iň — pagt a
ýygymynyň we bugdaý ekişiniň
başlanandygyny aýtdy. Bu işleri
ýokary derejede we guramaçy
lykly geçirmek möhümdir.
Döwlet Baştutanymyz oba hoja
lyk önümleriniň öndürilýän möç
berini köpeldip, daşary ýurtlardan
get ir il iş in i azaltm ag yň, şon uň
ýaly-da, içerki bazarlarymyzy özü
mizde öndürilen önüml er bil en
üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz ýur
dum yzd a mald arç yl ygy ösdür
mek we mall ar yň baş sanyny
artdyrmak boýunça hem zerur
çär el er i görm eg i tabş yrdy.
Mill i Lid erimiz Türkmenista
nyň we Özb eg ist an yň bir ek-birege hormat goýmak hem-de
ynanyşmak ýörelgelerine esas
lanýan döwletara gatnaşyklary
nyň okgunly ösýändigini kana
gatl anm a bil en belläp, netijeli
sö wd a -y kd ys ad y we i ş ew ü r
gatnaşyklary mundan beýläk-de
giň eltm ek üçin uly kuww atyň
bard yg yn y aýtd y.

Döwlet Baştutanymyz bilelik
däki hökümetara toparlaryň işiniň
ähmiýeti barada aýdyp, bu tejri
bäniň özara bähbitlilik we uzak
möhletleýinlik esasda guralýan
hyzmatdaşlygy pugtal and yrm a
gyň net ij el i gur al y hökmünde
özüni görk ez end ig in i nygtady
hem-de bu babatda wise-prem
ýere anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başly
gyn yň orunb as ar y S.Toýlyýew
bilim, ylym, saglygy goraýyş we
sport ulgamlarynda şu ýylyň sekiz
aýynd a ýer in e ýet ir il en işl er iň
netijeleri barada hasabat berdi.
Döwl et Başt ut an ym yz ýaş
lar y gold am ak boý unç a mak
satnam al ar topl um yny taýýar
lamagyň, eger zerur bolsa, bu
maks atn am al ar a kan unç yl yk
derejesinde Milli Geňeşiň Mej
lisinde garamagyň möhümdigini
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda,
wis e-premý er e şu mes eleleri
seljermek hem-de zerur çäreleri
görmek tabşyryldy.
Soňr a Min istrl er Kab in etiniň
Başlygynyň orunbasary M.Mäm
medowa gözegçilik edýän ulgam
larynda şu ýylyň sekiz aýynda
ýer in e ýet ir il en işl er iň netijeleri
barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz teleradioýaýlym
larda öwrediji we gyzykly geple
ş i kl eri k ö prä k g o ýb e rm eg i ň
wajypdygyny nygtady. Şonuň bilen
birl ikd e, döwl et Baştutanymyz
ykdysadyýetimize sanly ulgamy
ornaşdyrmak boýunça geçirilýän
işleri düşündirmek bilen düýpli
meşg ull anm ag yň waj ypd yg yny
bell ed i we bu bab atd a deg işl i
görkezmeleri berdi.
Min istrl er Kab in etiniň ýanyn
daky Ulag we kommunikasiýalar
agentliginiň Baş direktory M.Ça
kyý ew şu ýyl yň sek iz aýynda
ulag-kommunikasiýa toplumynda
ýer in e ýet ir il en işleriň netijeleri
barada hasabat berdi.
Horm atl y Prez id entimiz gel
jekde hem ulag we aragatnaşyk
ulgamynyň işini sazlaşykly, neti
jeli üpjün etmek üçin ähli tagalla
lary etmegiň zerurdygyny belledi
hem-de bu ulgamyň ýurdumyzyň
okgunly durmuş-ykdysady ösüşi
niň möhüm şerti bolup durýan
dygyny aýtdy.
Min istrl er Kab inetiniň Başly
gyn yň orunbasary, daşary işler
ministri R.Meredow şu ýylyň sekiz
aýynda Daşary işler min istrl ig i
tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň
netijeleri barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz oňyn
Bit ar apl yk, hoşniýetli goňşuçy
l y k h e m -d e “ A ç y k g a p
 y la r”
ýörelgelerine esaslanýan daşary
syý as y strat eg iý an y durm uşa
geçirm ek bil en, Türkm enista
nyň mundan beýläk-de sebitiň
we dünýäniň ýurtlary bilen köpu
gurl y hyzm atd aşlygy, abraýly
halkara guramalar bilen netijeli

gatnaşyklary ösdürjekdigini nyg
ta d y. Şu n uň bi len baglylykda,
mi ll i L id erim i z Daş ary i şl e r
ministrliginiň ugry boýunça netijeli
döwletara gatnaşyklary pugtalan
dyrm ag a ýard am edý än yzyg i
derli duşuşyklaryň ähmiýetini bel
ledi. Döwlet Baştutanymyz özara
gatn aş ykl ar yň möh üm ugurlary
boýunça yzygiderli pikir alyşmak,
şol sanda sebit we halkara ähmi
ýetli çäreleri geçirmegiň, olaryň
ýok ar y gur am aç yl yk derejesini
üpjün etmegiň meselelerini ara
alyp masl ah atl aşm ak maksady
bilen, Daşary işler ministrlikleri
niň arasynda syýasy maslahat
laşmalary yzygiderli geçirmegiň
wajypdygyny aýdyp, wise-prem
ýer, daşary işler ministrine anyk
tabş yr ykl ar y berd i.
Soňra hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
mejl is e gatnaşyjylara ýüzlenip,
Ýer ýüzünde koronawirus ýokan
jynyň ýaýramagy we onuň dünýä
ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz
täsiri sebäpli ýüze çykýan daşarky
ýagdaýlara garamazdan, ýubileý
ýylynda hem Garaşsyz döwleti
miziň kabul edilen maksatnama
lara laýyklykda sekiz aýyň dowa
mynda depginli ösmegini dowam
edendigini belledi.
Has ab at döwr ünd e ýurd u
myzda jemi içerki önümiň ösüşi
6,2 göterim derejede saklandy.
Berkarar Watanymyzda iri sena
gat we durm uş desg al ar ynyň
gurluşygy depginli dowam edýär.
Bu desgalaryň hatarynda täze
şäherçelerdir ýaşaýyş jaýlaryny,
dynç alyş we sa
gal
dyş mer
kez
lerini, mekdepleridir çagalar bag
laryny hem-de ençeme beýleki
desg al ar y görk ezm ek bol ar.
Bellenen meýilnamalara laýyk
lykda, şu ýylda 30 sany iri desga
nyň ýerine 56 sany desga işe giri
zildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de
enç em e desg anyň ulanylmaga
ber ilm eg i göz öňünd e tut ulýar.
Has ab at döwr ünd e umumy
meýdany ýarym million inedördül
metre golaý ýaşaýyş jaýlary ulan
maga berildi.
Döwlet Baştut an ym yz ylym-b i l im ulg aml ar ynd a özg ert
mel eri ň d owa m e dý ä n digini,
önümç il ikl er iň döwr eb apl aşd y
rylýand yg yn y, bazar ykdysady
ýetiniň emele gelýändigini kana
gatlanma bilen belledi. Nebitgaz
ýataklary özleşdirilip, Türkmenis
tan — Owganystan — Pakistan
elektrik we aragatnaşyk ulgam
larynyň hem-de Türkmenistan —
Owganystan — Pakistan — Hin
distan gaz geçirijisiniň gurluşygy
alnyp barylýar. Şeýle hem beýleki
halkara taslamalary amala aşyr
maga taýýarlyk görülýär.
Mill i Lid er im iz ýurd um yzd a
hususy işewürligi ösdürmek, telekeçileri ykdysadyýetimizde özgert
meleri geçirmäge giňden çekmek

boý unç a döwl et syý as at yn yň
dow am etd ir ilý änd ig in i aýtdy.
Biz şu ýubileý ýyly üçin wezi
peler im iz i Ministrler Kabinetiniň
geç en ýar ym ýyl yň jeml er in e
bag yşl an an mejl is inde hem-de
ýurdumyzy durmuş-ykdysady taý
dan ösdürmegiň 2020 — 2025-nji
ýyll ar üçin Maks atnamasynda
anyk kesg itl ed ik. Bu wezipeler
köp işleri amala aşyrmagy talap
edýär diýip, hormatly Prezidenti
miz belledi. Şoňa görä-de, daşary
ýurtl ard an get ir ilý än harytlaryň
ornuny tutýan önümleri özümizde
öndürmegiň we beýleki döwlet
lere iberilýän harytlaryň möçbe
rini artdyrmagyň Döwlet maksat
namalarynyň ýerine ýetirilişine
goşmaça itergi bermelidiris. Dürli
pudaklarda bar bolan uly müm
kinç il ikl er i net ij el i peýd alanyp,
ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa
ýol y bil en ösd ürm eg i dow am
etmelidiris. Ýurdumyzda öndüril
ýän har ytl ar yň san aw yn y we
eksport edilýän ugurlaryny giňelt
melidiris diýip, döwlet Baştuta
nymyz sözüni dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz esasy
wez ip el er iň bir i bar ada aýdyp,
kab ul edil en Maks atn am al ar a
laýyklykda, bu wezipeleriň ykdy
sad yý et im iz i baz ar şertl er in e
geçirmekden ybaratdygyny bel
ledi. Bütin dünýä şu usulda işle
ýär we ykdysadyýetimizi bazar
şertlerine näçe tiz geçirsek, mäh
rib an halk ym yz şonç a-da çalt
gowy durmuşda ýaşar.
Eger siz iň käb iriňizde aýry-aýry pudaklar bazar şertlerinde
işläp bilmez diýen düşünje bar
bols a, ond a bu pik ir ýalňyşdyr
diýip, milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bell ed i we
şol pudaklar üçin ýaş, sowatly,
guj ur-gaýr atl y, häz irk i döwr üň
talaplaryna laýyklykda işläp we
ýolbaşçylyk edip bil
j ek ba
ş ar
nykly adamlary saýlap al m a g y
tabşyrdy.
Mäl im bolş y ýal y, ýyl yň ahy
r yn a ç e nl i b iz i ň ö ň üm i zd e
birn äç e möh ü m ç är el e r b a r.
Sentý abr aýynd a biz berk ar ar
döwletimiziň baş baýramyny —
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylly
gyn y dab ar al y bell är is, Halk
Masl ah at yn yň mejl is in i geç i
reris diýip, döwlet Baştutanymyz
sözüni dowam etdi.
Göreldeli we yhlasly zähmet
çekip, ýurdumyzyň ösüşine uly
goşant goşan mynasyp zähmet
keşl er döwl et syl ag l a r y bi l en
sylaglanar. Şeýle hem, ata Wata
nym yz yň ýub il eý in e bagyşlap,
dabaraly harby ýörişi geçireris.
Dekabr aýynda bolsa Garaşsyz
Türkmenistanyň Bitaraplyk gününi
belläris diýip, milli Liderimiz aýtdy
we bu çäreleriň ählisini ýokary
der ej ed e geç irm ek üçin gow y
taýý arl yk görm eg i tabş yrdy.
«Balkan».

Hazar — parahatçylygyň we dostlugyň deňzi
10-njy sentýabrda Türkmenistanyň
wek il iý et i onl aýn tert ipd e VI Haz ar
mediaforumyna gatnaşdy. Forum Rus
s iý a F ed er as iý as yn y ň A s tr ah a n
oblastynyň edara ediş merkezine Azer
baýj an Resp ubl ik as ynd an, Eýr an
Ysl am Resp ubl ik asyndan, Gazagys
tan Respublikasynd an, Russiýadan,
Özbegistan Respublikasyndan wekil
leri jemledi.
Mediaforumyň gün tertibiniň esasy
meselesi syýahatçylyk we etnomedeni
komm un ik as iý a bil en bagl an yş ykl y
boldy.

Çykyşlarda bellenilişi ýaly, media
forumyň geçirilmegi sebitde we ählu
mumy derejede žurnalistikany ösdür 
m e kd e t e jr ib e a l y şm ag a a j aý yp
mümkinçilik berýär, Haz ar se b i t iniň
döwl etl er i üçin bit ew i magl um at
giňişligini döretmäge ýardam edýän
ugurl ar y kesg itl eý är. Biziň döwletle
rimiziň arasynda kemala gelen oňyn
syýasy gatnaşyklar hem-de diploma
tik tejribäniň netijeli gurallary, taryhy
söwda kerwen ýollarynyň çatrygynda
geosyýasy taýdan amatly ýerleşmegi
ähli ulgamlarda deňhukukly we özara

bähb itl i hyzm atd a şl yg y o kg u nl y
ösdürmek, dürli pudaklarda, şol sanda
medeniýeti, syýahatçylygy, köpçülik
leýin habar beriş serişdelerini öz içine
alý an yns anp erw er ulg amd a köp
sanly taslamalary durmuşa geçirmek
üçin ygt yb arl y esas bol up durý ar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň 2019-njy ýy
l yň
awg ust aýynd a Türkm enb aş y şäh e
rinde geçirilen birinji Hazar ykdysady
for um ynd a eden çyk yş ynda belleýşi
ýal y, “...Haz ar yň kenarlarynda asyr
laryň dowamynda halklaryň arasynda

g a tn aş ykl ar y ň aýr at yn, özb ol uşly
görnüşi kemala geldi, Gündogaryň we
Günb at ar yň aras ynd ak y siwilizasion
gatnaşyklaryň köprüleri guruldy. Şoňa
görä-de, Hazar biziň öňümizde täze
sepgitleri açýar. Hazar hemişe para
hatç yl yk, dostl uk we ylal aş ykl yl yk
deňzi bolupdy we şeýle bolmagynda
galýar”.
Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzda
ägirt uly özg ertm el er amal a aşyr yl
ýar hem-de iri halkara çäreler geçirilýär.
Bularyň ählisi dünýä jemgyýetçiliginiň
ünsüni çekýär. Şunuň bilen baglylykda,

Hazarýaka döwletleriň ugurdaş düzüm
leriniň arasynda köpçülikleýin habar
beriş serişdeleriniň ugry boýunça hyz
matdaşlygy ösdürmek, bilelikdäki media
önümlerini döretmek we olary ilerletmek
wajypdyr.
Bu seb it iň ýurtl ar yn yň aras ynd a
maglumat ulgamynda hyzmatdaşlygy
ösd ürm eg iň ugurl ar y hem ara alnyp
masl ah atl aş yld y. Şund a Hazarýaka
döwletleriň etnografik aýratynlyklary
nyň syý ah atç yl yk ugurl ar yn y ösd ürm äg e, Haz ar seb it in iň ýurtl ar yn yň
degişli edaralarynyň arasynda ýokary

hilli etnosyýahatçylyk hem-de ekologik
ser işd el er i dör etm äg e we alyşm ag a
degişli maslahatlary hem-de taslama
başlangyçlaryny işläp taýýarlamaga
aýr at yn üns ber ildi.
Umuman, bu duşuşygyň geçirilmegi
özleriniň täzeliklerini, maglumat-selje
riş materiallaryny we beýlekileri meş
hur daşary ýurt serişdelerinde ýerleş
dirmegiň hasabyna, milli köpçülikleýin
media, şol sanda türkmen media seriş
delerini ulanyjylaryň hataryny giňeltme
giň ýolund a ýen e-de bir ädim bold y.
«Balkan».

C M Y K

2021-nji ýylyò 14-nji sentýabry.

Ýüreklerde aýdym, dillerde dessan

Ata Wat an ym yz mukaddes Garaşsyzlyk
ýyllary içinde asyrlara barabar ösüşli menzil
geçdi. Ata-babalarymyzyň arzuwlan Garaş
syzlygy bize erkinligi, özbaşdaklygy berdi, milli
med en iý et im iz i, däp-dessurlarymyzy gaýta
dan dikeltdi. Ol türkmen döwletiniň ösüşleriniň
berk binýady bolup, merdana halkymyzy täze
üstünliklere, ýeňişlere ruhlandyrdy. Has dog
rusy, beýik Garaşsyzlygymyz röwşen geljegi
nazarlaýan döwletimiziň berkararlygy, halky
myzyň bagtyýarlygy, ýurdumyz yň mund an
beýläk gülläp ösüşi ugrunda zähmet çekmäg e
ruhl and yrý an gudr atl y güýç bol up durý ar.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň rowaçlyklara
beslenýän şanly 30 ýylynyň içinde syýasatda,
ykdysadyýetde, medeniýetde, saglygy gora
ýyşd a we beýl ek i ugurl ard a uly ösüşl er iň
gazanylandygyny aýratyn buýsanç bilen bel
läp geçmek gerek. Hormatly Prezidentimiziň
aýd yş y ýal y, «Eziz Wat an ym yz yň iň täz e

taryhy, biziň üstünliklerimiziň hem-de ösüşleri
miziň ählisi beýik Garaşsyzlykdan başlanýar».
Abadan, asuda hem-de ösüşlerdir özgeriş
lere beslenýän ajaýyp zamanamyzda — Ber
karar döwletiň bagtyýarlyk döwründe milli Lide
rimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz,
baky Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýy
has-da belent derejelere göterildi. Beýik ösüş
ler halkara ykrarnamasyna eýe boldy. Döwleti
miziň rowaç gadamlar bilen öňe ilerlemegi şu
günüň bagtyýarlygynyň, geljegiň nurana bolma
gynyň güwäsine öwrüldi. Gahryman Arkadagy
myzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesi
esasynda alnyp barylýan ynsanperwer işleriň
döwletimizi we jemgyýetimizi ählitaraplaýyn
sazlaşykly ösdürmäge, raýatlarymyzyň bagty
ýar durm uş yn y we abadançylygyny üpjün
etmäge gönükdirilmegi adam we onuň aba
dan ýaşaýşy hakyndaky aladanyň ilkinji nobatda
goýulýandygynyň alamatydyr.
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan döw
letimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ykrar
edilmegi halklaryň arasynda dostlugyň we
doganlygyň pugtalanmagyna ýardam berýän
türkmen diplomatiýasynyň uly ýeňşidir. Halky
myzyň asyrlar aşyp, dowam edip gelýän dost-doganlyk, hoşniýetlilik ýörelgeleriniň dabara
lanmasydyr. Bitaraplyk ýoly bilen ynamly öňe
barýan eziz Diýarymyz dostluk, parahatçylyk,
ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelge
leriniň rowaçlanýan ýurdy hökmünde halkara
abraýyny berkidýär. Parahatçylyk söýüji baş
langyçlara esaslanýan syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommuni
kasiýa babatda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary dün
ýäde we sebitde ösüşleriň gazanylmagyna,

Döretmegiň we
gurmagyň ýoly
Garaşsyzlyk güni baş baýramy
myz bolup, pederlerimiziň erkinlik,
garaşsyz Watan, mähriban topragy
myzyň gülläp ösmegi hem-de milli
bitewülik hakynda eden köpasyrlyk
arzuwynyň amala aşandygyny ala
matlandyrýar. Hormatly Preziden
timiziň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk
ata-bab al ar ym yz yň, merd an a
pederlerimiziň asyrlar boýy eden
arzuwlarynyň wysal bolup, bütin
Ýer ýüzüne dabaralanmasydyr.
Ýurdumyz Garaşsyzlygyny alan
dan soň, uly-uly ösüşleri, düýpli
özg ertm el er i başd an geç irdi.
Döwr eb ap, käm il tehn ologiýaly
önümçilik kuwwatlyklarynyň, dur
muş-medeni maksatly binalardyr
desgalaryň, ähli amatlyklary bolan
ýaşaýyş jaý toplumlarynyň, häzirki
zaman obalarynyň, şäherçeleri
niň gurulmagy, ýurdumyzyň ykdy
sad yý et ind e uly orun eýel eý än
«Gar ab og azk arb am id» zaw od yn yň, Gyý anl yd ak y pol im er

zaw od yn yň, hus us y pud ag yň
wekilleri tarapyndan durmuş we
önümçilik maksatly binalaryň gur
lup, ulanylmaga berilmegi mukad
des Garaşsyzlygymyzyň ajaýyp
miweleridir.
«Biziň ýolumyz döretmek ýolu
dyr. Biz şu ýol bi
len Ga
raş
syz,
hem iş el ik Bit ar ap döwl et im iz i
belent maksatlara tarap ynamly
alyp barýarys» diýip, milli Liderimiz
nygtaýar. Goý, ata Watanymyzda
ähli ugurlar boýunça toplumlaýyn
özgertmeleri ylmy esasda sazla
şykly ösdürýän, giň möçberli mak
satnamalary durmuşa geçirýän hor
matly Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak bolup, il-ýurt bähbitli beýik
tutumlar y rowaçlyklara beslensin!
Jemal Arazowa,
welaýat prokuraturasynyň
kämillik ýaşyna ýetmedikler we
ýaşlar hakyndaky kanunlaryň berjaý
edilişine gözegçilik bölüminiň
müdiri, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi.

durnuklylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine
oňyn täsirini ýetirýär. Munuň özi Bitarap döwlet
hökmünde ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki ornu
nyň pugtalanýandygynyň kepili bolup durýar.
Ajaýyp zamanany, eşretli durmuşy peşgeş
beren Gahryman Arkadagymyzyň jany sag,
başy dik, tutumly işleri rowaç bolsun!
Ýazmyrat Godekow,
welaýat döwlet notarial edarasynyň
müdiriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji,
1-nji derejeli ýurist.

Garaşsyzlyk —
bagtymyz
Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe ýurdumyz hor
matly Prezidentimiziň parasatly
ýolbaşçylygynda Watanymyzyň
şöhratly işlere, beýik başlangyç
lara, belent sepg itl ere we uly
üstünliklere beslenýän täze tary
hyny ýazýar. Bu gün bolsa halky
myz döwlet özygtyýarlygyna eýe
bolmagynyň şanly senesini uly
baýram bil en garş yl aý ar.
Mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly 30 ýylynyň içinde ýur
dum yz yň dürl i pud akl ar ynd a
ýetilen belent sepgitler, gazanylan
netijeler ilatyň hal-ýagdaýyny,
ýaş aý yş-durm uş, zähm et we
dynç alyş şertlerini has-da gowu
landyrdy. Ýurdumyzyň ähli kün
jeklerinde gurulýan döwrebap
binalarda we desgalarda ilatyň
ýaşamagy, bilim almagy, zähmet
çekmegi we dynç almagy üçin
ähli mümkinçilikler döredildi. Olar
bagtyýar zamanamyzda Gahry
man Arkadagym yzyň il bähbitli

işl er i durm uş a geçirýändigin e
aýdyň mysal bolup, şanly Garaş
syzlygymyzy dabaralandyrýar.
Ýurdumyzy hemmetaraplaýyn
ösd ürm ek boý unça gazanylan
üstünlikleriň gözbaşynda hor
matly Prezidentimiziň alyp barýan
parasatly syýasatynyň durýan
dygyny duýmak biziň her birimiz
üçin buýsançlydyr. Milli Liderimi
ziň beýik başlangyçlaryny dur
muşa geçirmäge gatnaşmak, bu
beýik işleri wagyz-nesihat etmek
ählimiz üçin mukaddes borçdur
we elýetmez bagt d yr. Bagtly
ýaşamak, netijeli zähmet çek
mek, döretmek, gurmak üçin ähli
mümkinçilikler döredilýän ajaýyp
günler im izd e toýlanýan döwlet
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy
nyň dab ar al ar yn a gatn aşm ak
biz iň ruh um yz a ruh goşý ar.
Mahym Mämmedowa,
Balkanabat şäherindäki
43-nji çagalar bagynyň
terbiýeçisi.

Ösüşleriň, rowaçlyklaryň
gözbaşy
«Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýylynda dünýäniň gülläp
ö sý ä n d ö wl e tl er in i ň h at ary nd a t an a lý a n
Watanymyz özüniň mukaddes Garaşsyzlygy
nyň şanly 30 ýyllyk toýuny uly dabaralar bilen
toýl aý ar. Horm atl y Prezidentimiziň parasatly
başt ut anl yg ynd a ata Wat an ym yz yň güll äp
ösmegine, halkymyzyň bagt yý ar ýaş aýş ynyň
has-da gow ul anm ag yn a, ykd ys ad yý et im iz iň
barha kuwwatlanmagyna gönükdirilen döwletli
işler, belent maksatly tutumlar üstünlikli durmuşa
geçirilýär.
Dünýä bazarlarynda harytlaryna uly isleg bil
dirilýän täze-täze önümçilik toplumlarynyň gur
lup, ulanylmaga berilmegi, halkyň sarp edýän
harytlarynyň önümçiliginiň ýola goýulmagy, iri
senagat önümçilik kuwwatlyklarynyň işe girizil
meg i, ylym-bil im ojakl arynyň, medeni-durmuş
maksatly binalaryň, saglygy goraýyş we sport
desgalarynyň yzygiderli gurulmagy döwletimizde
halkymyz barada edilýän aladanyň örän ýoka
rydygyndan habar berýär. Şeýle hem milli Lide
rimiziň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän beýik
işleriň diňe bir gözel paýtagtymyzyň däl, eýsem,
welaýatdyr etrap merkezlerimiziň, obadyr şäher
çelerimiziň keşbiniň öňküden-de gözelleşmegine
getirend ig in i aýr at yn nygt am al ydyrys.

Belent sepgitlerimiziň
gönezligi
Arkadag Prezidentimiziň pähim-parasatly ýol
başçylygynda «Türkmenistan — parahatçylygy
myň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumy
zyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýy giňden
bellenilýär. Bu ajaýyp ýylymyzyň her bir güni ýurdu
myzy şöhratlandyrýar, halkymyzyň abraý-mertebe
sini beýgeldýär, göwünlerimizi joşdurýar. Arkadag
Prezidentimiz: «Döwlet Garaşsyzlygymyz — bu
bagtymyzyň gözbaşy, ösüşlerimiziň badalgasy,
belent sepgitleri m i z iň gö n ez l i gi, halkymyzyň
yhlasly zähmetiniň ylham çeşmesidir» diýip belläp
geçýär. Şoňa görä-de, bu şanly sene mynasybetli
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, oba-şäherlerinde
iri önümçilik desgalary, medeni-durmuş maksatly
binalar, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary gur
lup, ulanylmaga berilýär. Munuň özi Garaşsyz, Bita
rap döwletimiziň kuwwatlylygyndan nyşandyr.
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň
öňüsyrasynda Arkadag Prezidentimiz Balkana
bat şäheriniň Jebel şäherçesinde Halkara howa
menziliniň düýbüni tutup, onuň gurluşygyna ak
pata berdi. Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak
öýi» binasynyň açylyşyna gatnaşdy. Gahryman
Arkadagym yz «Gaýr ag oýulmasyz tiz kömek»
merkeziniň öňündäki meýdançada saglygy go
raýyş ulgamynyň işgärleri bilen duşuşdy. Olar
Arkadag Prezidentimizi tüýs ýürekden mähirli gar
şyladylar. Şonda hormatly Prezidentimiz halkymy
zyň, ösüp gelýän ýaş nesliň saglygy baradaky
hemm et ar apl aý yn alad an yň Türkm en ist an yň

Hususyýetçilige giň ýol açan döwür
Döretmek — döwletliligiň, bolçu
lygyň, ösüşiň alamaty. Türkmenistan
bu gün döredýän döwlete öwrüldi.
Kabul edilýän milli maksatnamala
ryň çäklerinde gün eşl i ülkämizde
dürli maksatly desgalar yzygiderli
gurulýar. Şol gurluşyklarda telekeçi
lerimiziňem mynasyp paýy bar. Olar
ýurtda azyk bolçulygyny döretmäge
hem sald aml y goş ant goşý arl ar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň hususy ulgamy
höweslendirmek, kiçi we orta telekeçi
ligi ösdürmek ugrunda edýän taýsyz
tagallalary ýurdumyzyň telekeçilerini
öndürijilikli işlemäge ruhlandyrýar.
Telekeçilige aýratyn üns berilmegi
ýurduň eksport mümkinçiligini we

gaýtadan işleýän senagatyň ygtybar
lylygyny artdyrýar. Ykdysady taýdan
ösen ýurtlaryň tejribesiniň görkezişi
ýaly, döwletiň durnukly durmuş-ykdy
sady ösüşi gönüden-göni kiçi we orta
telekeçiligiň işjeňligine bagly bolýar.
Şeýle bolansoň, döwletimiz husu
syýetçilere guramaçylyk we maliýe
goldawyny berýär. Bu bolsa diňe
bir ýeňillikler we karz bermek görnü
şinde bolman, eýsem, oňaýly ýagdaýy
döretmek, bazar ulgamynyň zerur
bolan düzüm bölegi hökmünde güýçli
işewür jemgyýetçiligini kemala getir
mek üçin hukuk we beýleki şertleri
üpjün etmekde jemlenýär.
Döwlet tarapyndan hususyýetçi
lere edilýän goldaw-hemaýat özü
niň oňat netijesini berýär. Häzirki
döwürde ýurdumyzda oba hojalyk
azyk önüml er in iň 90 göt er imden
gowr ag y, sen ag at har ytl ar yn yň
60 göterimden gowragy hususyýet
çiler tarapyndan öndürilýär. Şonuň
ýal y hem, söwd a we hyzm atl ar
ulgamynda hyzmatlaryň 90 göterim
den gowr ag yn y tel ek eç il er im iz
amal a aşyrý arl ar.

Häzir ýurdumyzyň ilatynyň ete,
şol sanda, towuk etine, ýumurtga,
süýde bolan islegleri hususy önüm
öndürijiler tarapyndan kanagatlandy
rylýar. Şeýle-de, ýurdumyzyň hususy
önüm öndürijileri ilatymyzy gök-bakja
we miwe önümleriniň, şerbetleriň
esasy bölegi bilen üpjün edýärler.
Milli Liderimiz olaryň bitirýän işle
rine: «Telekeçilerimiz söwda we hyz
matlar ulgamynda hem möhüm orny
eýeleýärler. Siz diňe bir ýokary dere
jede hyzmatlary etmek bilen çäklen
män, eýsem, köp sanly täze iş orun
laryny hem döredýärsiňiz. Bu bolsa
örän möhüm durmuş wezipesidir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwr ünd e türkm en halkynyň

durmuş-ykdysady derejesi günsa
ýyn gowulanýar. Bu bolsa, elbetde,
halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň
sazl aş ykl y we durn ukly ösüşiniň
ajaýyp netijesidir.
Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny
artd yrm ak boý unç a gaz an ylý an
üstünliklere telekeçilerimiz uly goşant
goşýarlar. Ýurdumyzyň ykdysadyýe
tiniň hususy pudagynyň wekillerine
döwletimiziň uly ynam bildirýändigini
we bil baglaýandygyny bellemek isle
ýärin» diýip, ýokary baha berýär.
Türkmenistanda diňe bir daşary
ýurtl ard a önd ür ilý än önüml er iň
däl, eýsem, şol önümleri öndürýän
kärhanalaryňam ornuny tutup bil
jek kärhanalary gurmaga hem uly
üns berilýär. Hususyýetçileriň örän
işjeň gatnaşmaklarynda ýurdumyzda
elektr on sen ag at ösý är. Mund an
başga-da, dürli görnüşdäki durmuş
tehnikalary bolan gaz we elektrik
peçleri, tozan sorujylary, sowadyjy
lary... öndürmek boýunça önümçilik
ler döredilýär. Bularyň ählisi daşary
ýurtlardan getirilýän önümleriň sanyny
azaltm ag a we ilat y köpç ül ikl eý in

isl eg bildirilýän har ytl a r b il e n
elý et erl i bah ad an üpj ün etm äge
mümkinçilik berýär.
2018-nji ýylyň 16-njy martynda
hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary bilen geçiren duşu
şyg ynd a «Türkm en ist and a kiç i
we ort a tel ek eç il ig i gold am ag yň
2018 — 2024-nji ýyl
lar üçin Döw
let
maksatnamasyny» we degişli döwre
niýetlenen çäreleriň meýilnamasyny
tassyklady. Bu maksatnama milli
ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyply
lygynyň ýokarlandyrylmagyna, ýur
dumyzyň eksport mümkinçiliginiň
artdyrylmagyna, azyk howpsuzlygy
nyň pugtalandyrylmagyna, hususy

bölegiň önümçilik, innowasiýa we
maýa goýum işjeňliginiň höweslen
dirilmegine gönükdirilendir.
Döwletimiziň pul-karz syýasaty-da
hususyýetçileriň erkin işlemekleri
üçin edilýän aladanyň bir mysalydyr.
Hususy pudagyň giň gerime eýe bol
magyny gazanmak maksady bilen,
hormatly Prezidentimiziň görkezmesi
boýunça ýurdumyzyň banklary tara
pyndan telekeçilere örän pes göterimli
karz berilýär. Olar döwlet tarapyndan
berilýän şol amatly karzyň hasabyna
degişli tehnikalary, esasy serişdeleri
satyn alyp bilýärler, halk hojalygynyň
pudaklaryna öz biznes-taslamala
ryn y ornaşdyryp bilýärler.
Geçen ýyllaryň dowamynda paý
tagt şäherimiz Aşgabatdan başlap,
welaýatlarymyzyň hemmesinde biri-bir ind en göz el ymar atl ar yň onlarçasy peýda boldy. Bu ýerli telekeçi
leriň gurluşyk işinde ýeterlik tejribe
toplandygyny aňladýar. Olar indi gur
luşyk-gurnama we abatlaýyş işlerini
amala aşyrmak boý unç a halkara
bäsleşiklere işjeň gatnaşýarlar. Altyn
elli ussalar gurluşyk işini ýokary hilli

Häzirki wagtda Garaşsyz döwletimiz abraýly
halkara guramalar we dünýä döwl etl er i bil en
dostlukly gatnaşyklary hem-de netijeli hyzmat
daşlygy üstünlikli ösdürýär. Munuň özi Garaşsyz
Türkmenistanyň alyp barýan, parahatçylyk söýü
jilige esaslanýan daşary syýasatynyň bütin dün
ýäd e ykr ar edilý änd ig in i hem-de giň gold aw a
eýe bolý and yg yn y görk ezýär.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň ýu r d u m yz yň
ykdysady kuwwatyny berkitmäge, halkymyzyň
ýaş aý yş-durm uş der ej es in i ýokarlandyrmaga
gön ükd ir il en par as atl y syý as at yn yň, tar yh y
özgertmeleriniň netijesinde Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwründe barha rowaçlanýan
özgertmeler, gazanylýan üstünlikler halkymyzyň
watançylyk duýgusynyň ösmegine, berkemegine
hem-de çuňlaşmagyna ýardam berýär. Halky
myzyň döwletine, milli Liderine bolan ynamyny
barha berkidýär.
Goý, mähriban halkymyzy baky bagta ýetirip,
ýurdumyzyň halkara abraýyny belent derejelere
göterýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag,
ömr i uzak, döwl etl i tut uml ar y hem iş e row aç
bolsun!
Hajy Annaesenow,
Esenguly etrabyndaky 5-nji orta
mekdebiň müdiri.

geçirmekde daşary ýurtly gurluşyk
çylardan birjigem kem duranoklar.
Ýurdumyzyň hususy gurluşykçylary
diňe bir kaşaň ymaratlary bina etmän,
eý
sem, şol iş üçin ze
rur bo
lan her
dürli materiallary-da öndürýärler.
Häzirki wagtda biziň hususyýet
çilerimiziň Hytaý Halk Respublika
synda, Awstriýa Respublikasynda,
Birl eş en Arap Emirl ikl er ind e we
beýleki ýurtlarda Söwda öýleri here
ket edýär. Bu bolsa türkmen teleke
çileriniň daşary ýurtlarda uly islege
eýe bolan harytlary öndürmegiňem
hötdesinden gelýändigini aňladýar.
Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň
8-nji iýunynda hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Senagatçylar we
tel ek eç il er birl eşm esiniň agzalary
bilen duşuşypdy. Onda milli Lideri
miz birleşmäniň agzalarynyň ykdy
sad yý et iň dürl i ugurlaryna degişli
taslamalary bilen tanşyp, garamaga
hödürlenen işleriň geljegi uly meýil
namalaryny oňlap hem-de ykdysady
ýetiň döwlete degişli däl ulgamynda
mundan beýlägem iş alyp barmagyň
ileri tutulýan ugurlarynyň birnäçesini
kesgitläp, «Türkmenistanda telekeçi
ligi ösdürmek boýunça çäreler hakyn
da» Karara hem-de Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna
dürli maýa goýum-gurluşyk taslama
laryny ýerine ýetirmek üçin ýer bölek
lerini bölüp bermek hakda Buýruga
gol çekipdi. Şol taslamalar öz möçberi
we gerimi boýunça ýurdumyzyň tele
keçiliginiň ösüşiniň täze tapgyrynyň
başlanýandygynyň alamaty bolupdy.
Hawa, işeňňir hususy ý et ç i l er iň
Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin
bitirýän işleri öwgä mynasyp. Goý,
olara geljek ýyllarda-da üstünlik,
at-abr aý miý ess er ets in!
Amanmyrat Kiçigulow,
«Balkan».

döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny belläp
geçdi we ýakynda Gurbanguly Berdimuhamedow
adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hema
ýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň
döredilendigini aýdyp, bu gaznadan welaýatyň
etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň
çag al ar böl üml er i üçin täz e, häz irk i zam an
enjamlary bilen üpjün edilen «Tiz kömek» awtoul agl ar yn yň 10-syn y sowg at berm ek barada
karara gelendigini habar berdi. Mähriban Pre
zidentimiz döwletimiziň geljekde hem biziň gel
jegimiz bolan çagalaryň beden taýdan sagdyn
ösmegi hem-de Watanymyza söýgi ruhunda ter
biýelenmegi üçin hemişe alada etjekdigini aýtdy.
Biz — saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri şu
dab ar al ar a hem-de 6-njy awg ustd a «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen halkara çäre
lere işjeň gatnaşdyk. Bu çäreler, beýleki adamlar
bilen bilelikde, bizi hem örän buýsandyrdy hem-de
Garaşsyz, Bitarap Watanymyza, hormatly Prezi
dentimiziň beýik işlerine guwanjymyzy artdyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň sag
lygyny gorap saklamakda öňde goýýan wezipe
lerine jogap edip, mundan beýläk hem gujur-gaý
ratymyzy gaýgyrman, ýadawsyz zähmet çekeris
we şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna
öz goşandymyzy goşarys.
Toýguly Işangulyýew,
Gumdag şäher hassahanasynyň maşgala lukmany,
Kärdeşler arkalaşyklarynyň işjeň agzasy.

Şatlyk-şowhuna
beslendi
Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýha
syndan badalga tapyp, günsaýyn rowaç
lykl a r a bes l en ý än Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe gazanylýan ýokary
ösüşler bilen dünýäni haýran galdyrýan
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzda
şatlyk-şowhun bilen bellen il en Gurl uşyk,
energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň
gününiň dabaralary welaýatymyzda hem
ulud an tut uld y. Wel aý at häk iml ig in iň jem
gyýetçilik guramalary we welaýatyň mede
niýet müdirligi bilen bilelikde guran daba
raly çäresi ýokary ruhubelentlige beslendi.
Wel aý at häk iml ig in iň mejl isl er zal ynd a
geç ir il en dab ar a bu pud aklarda zähmet
çeký än hün ärm enlerd ir inž en er-tehn ik i
işgärler gatnaşdylar.
Baýramçylyk dabarasynyň başynda hor
matly Prezidentimiziň ýurdumyzyň Gurlu
şyk, energetika we jemagat hojalygy işgär
leriniň hünär baýramy mynasybetli iberen
Gutlagynyň okalmagy buýsançly kalplarda
şatl yk duýg ul ar yn y dör etd i. Çyk yşl ard a
Gar aşs yz, hem iş el ik Bit ar ap Wat an ymyzyň gülläp ösmeginde möhüm orun eýele
ýän ulg amd a gaz an ylý an zähm et üst ün
likl er i bar ad a giň işl eý in gürr üň edild i.

aýdym-sazlary dabaranyň şatlyk-şowhunyny
has-da arşa göterdi. Ussatlyk bilen ýerine
ýetirilen aýdym-sazlarda Arkadag Preziden
timiziň amala aşyrýan il-ýurt, umum ad am
zat bähbitli işleri, gülleýän, gül açýan mäh
riban Watanymyz, Berk ar ar döwl et im iz iň

Gurl uş ykç yl ar, energ et ikl er we jem ag at
hojalygy işgärleri barada, halkymyz hakynda
edý än irg ins iz alad al ar y, taýs yz tag al
lalary üçin hormatly Prezidentimiziň adyna
tüken iks iz alk yş sözl er i aýd yld y. Önümçilikde göreldeli zähmet çekýän hünärmen
ler e Gahr ym an Ark ad agymyzyň adyndan

bagtyýarlyk döwri, gurluşyk, energetika we
jemagat hojalygy işgärleriniň asylly zähmet
leri joşgunly wasp edildi. Tans, halk dörediji
lik toparlarynyň buýsançly çykyşlary dabara
gatn aş anl ar a ruh y lezz et paýl ad y.
Muhammet GYLYJOW.
Surata düşüren Olga Lebedewa.

baýr amç yl yk sowg atl ar y dab ar al y ýag
daýd a gowş ur yld y.
Medeniýet we sungat işgärleriniň baý
ramçylyk mynasybetli taýýarlan döwrebap
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Bagtyýarlygyň rowaç menzilleri
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we «Balkan» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki sahypasy

Sapaly
durmuşyň
höziri

Ark ad ag Prezidentimiziň «Döwl et adam üçind ir!»
diýen ynsanperwer taglymatyndan ugur alnyp, ägirt uly
işler durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň bedew batly ösüş
ler bil en öňe barý an ajaý yp zam an as ynd a — Berk ar ar döwl et iň bagt yý arl yk döwr ünd e w e l a ý a t y m yz yň

Belege bezeg berýän binalar

Hormatly Prezidentimiziň ýolb aşç y
lyg ynd a bu gün ýurd um yz yň paýt agt y
Aşg ab at şäh er ind e, wel aý at we etr ap
merkezlerinde häzirki zamanyň iň bir kämil
ülňülerine laýyk gelýän ýaşaýyş jaýlary
nyň, mekd epl er iň, çag al ar bagl ar yn yň,
medeniýet we saglyk öýleriniň, sport des
galarynyň we toplumlarynyň gurluşyklary
barha giň gerim alýar.
Gahryman Arkadagymyzyň 2011-nji ýy
lyň 18-nji ýanwarynda Belek şäherçesine
öňünden duýdurmazdan eden saparyndan
soň, gol çeken taryhy resminamasy netije
sind e Bel ek gysg a wagt yň dow am ynd a
nusgalyk şäherçä öwrüldi. Şäherçämizde
gurl an ort a mekd ep, çag al ar bagy, sag
lyk we medeniýet öýleri, döwrebap söwda
hem-de aragatnaşyk binalary, awtoulaglara
ýangyç guýujy beket häzirki wagtda ilata

Ark ad ag Prez id ent im iz iň özün iň iş
sapary wagtynda «Türkmengaz» döwlet
konserniniň «Günbatargazakdyryş» mü d ir
li g i n iň şäherçämiziň golaýynda ýerleşýän
«Belek» gaz gysyjy desgasynyň işi we şol
döw ürd e gurl uş yg y aln yp barl an «Gün
d o g a r — Günb at ar» gaz geç ir ij is i bil en
içg in tan yşmagy şäherçämiziň senagat
taýdan has-da ösmegine we täze iş orun
lar yn yň açylm ag y n a ýardam berd i.
ýokary derejede
Halk ym yz yň eşr etl i we erkana ýaşaý
hyzmat edýär. Bu döw
şyny üpjün etmekde alyp barýan dünýä
rebap ymaratlardyr dürli mak
nusg al yk işl er ind e horm atl y Prez id en
satly desgalar bu gün ildeşlerimiziň ruhu
timize row açl yk arz uw edýäris.
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bolan ynamlaryny has-da berkidýär. Şäher
Belek şäherçesiniň arçyny.
çämiziň diňe bir medeni-durmuş ulgamynda gerek.

Kuwwatly kärhanadaky
döwrebap işler
Agzybir işgärleri mukaddes Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýram
çylygyny mynasyp zähmet sowgatly gar
şylaýan «Garabogazkarbamid» zawody
etr ab yň çäg ind e ýerl eşý än kuww atl y
senagat kärhanalarynyň biridir. «Türk
menhimiýa» döwlet konserniniň buýur
mas y esas ynd a ýa p o n iý al y hem-de
türk iý el i hyzm atd aşl ar tar ap ynd an
bin a edil en bu döwr eb ap kärh an ad a
şu günl er net ij el i zähm et gaýn ap-joşý ar.

generatoryny, ýaşaýyş-durmuş hem-de
med en i maks atl y desg al ar y, şon uň
ýaly-da beýleki önümçilik zerurlyklaryny
özünde jemleýär. Häzirki zaman ylmynyň
we öňdebaryjy tejribäniň gazananlaryna
daý aný an zaw od yň önümç il ik kuw
wat y her ýyld a ýok ar y hill i karb amidiň
1 million 155 müň tonnasyny, ammia
gyň bolsa 660 müň tonnasyny öndür
mäg e niý etl en end ir. Şeýl e uly önümç i-
lik mümkinçiliklerine eýe bolan «Gar ab og a zk a rb am i d » z awod y B e rkarar

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdy
sadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň
bir i bol up durý an him iý a sen agatyny
ösdürmekde durmuşa geçirýän tutumla
ryn yň giň ger im e eýed ig in iň aýd yň
subutnamasy bolan bu toplum ammar
lar y, deň iz suw un y arass al aýj y we
süýjed ij i desg an y, elektr ik energ iýa
syn y önd ürý än kuww atl y gazt urb in a

döwl et im iz iň bagt yý arl yk d ö wrüniň
bagt yý ar raý atl ar yn yň bir müň e gol a
ýyn y hem iş el ik iş orn y bil en üpj ün
etm äg e şert dör etd i.
Türkmen topragynyň egsilmez tebigy
ba ý l yk l a r y n y, u g l ew od or od çig mal
serişdelerini rejeli peýdalanmak, iň täze
tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak
arkaly olary senagat taýdan gaýtadan
işlem ek hem-de mineral önümçiliginiň
işini üznüksiz ýola goýup, oba hojalygy
üçin zerur bolan dökünleriň görnüşlerini
we möçb erl er in i artd yrm ak horm atl y
Prezidentimiziň hemişe üns merkezinde
durýan meseleleriň biridir. Oba hojalygy
nyň mineral dökünler bilen üpjünçiliginiň
ýokary hil derejesi maldarçylyk hem-de
guşçulyk pudaklarynyň ot-iým binýadyny
dör etm ekd e hem waj yp ähm iý etl id ir.
Karbamid oba hojalygynda ýokary islege
eýe bol an min er al dök ünl er iň bir id ir.
«Garabogazkarbamid» zawodynda öndür ilý än önüml er iň agr aml y böl eg in iň
daşarky sarp edijiler üçin niýetlenilmegi
bolsa, olaryň dünýäde ýokary isleglerden
peýdalaný and yg ynd an habar berýär.

Türkmenbaşy etraby hem ähli ugurlarda düýpli galkynyşy
başdan geçirýär. Etrapda ilatyň ýokary ýaşaýyş-durmuş
der ej es i üpj ün edilý är. Soňk y ýyll ard a etr apd a amal a
aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň netijeleri has-da göw
nüňi göterýär. Türkmenbaşy etrabynda mukaddes Garaş
syzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän üstümizdäki
ýylyň başyndan bäri özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň
möçberi 26 million manatlykdan geçýär. Etrapda sena
gat önümleriniň öndüriliş derejesiniň ýokary depgine eýe
bolmagynda döwlete degişli bolmadyk ulgamyň, ýagny

hususy kärhanalaryň goşýan goşandy has-da ýokarydyr.
Etrapda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek işi-de hemişe
üns merkezinde saklanylýar. Mukaddes Garaşsyzlygy
myzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyna mynasyp zähmet
sowgatlary bilen barýan etrapda telekeçileriň sany 350-ä
golaýlaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary bolan «Ak gaýa», «Senagat plas
tik», «Läl e plast ik», «Beg töre» ýaly hususy kärhanalar
bu gün daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tut
ýan islegli önümleri öndürmegi başarýarlar.

Türkmenbaşy
etraby

Dünýäde islegli
önümler
Gyýanly şäherçesinde tebigy gazy gaýta
dan işlemek bilen, polietilen hem-de polipro
pilen önümçiligi boýunça dünýä hil ülňülerine
laýyk gurlan, hormatly Prezidentimiziň hut
özüniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda
açylyp, işe girizilen gazhimiýa toplumy aýra
tyn gürrüň edilmäge mynasyp kärhanadyr.
Bu ägirt uly topl um yň dabaraly ýagdaýda
ulanyşa tabşyrylmagy bilen ýurdumyz diňe
bir tebigy gaz we nebit ýaly ilkinji energiýa
serişdeleriniň bazarynda öz tutýan ornuny
pugt al and yrm ak bil en çäkl enm än, gym
matbah al y polimer önümleriniň bazarynda
hem özün iň myn as yp orn un y tapd y.
Bu toplumda her ýylda öndürilýän polieti
len iň hem-de pol ipr op il en iň möçb erl er i
deg işlilikd e 386 müň tonn a we 81 müň
tonna barabardyr. Bu netijeleri gazanmak
üçin toplumda her ýylda gaýtadan işlenil
ýän tebigy gazyň möçberi bäş milliard kub
metr e deňd ir. Eziz Diý ar ym yz yň baýl yk
lar yn yň bir i bol an teb ig y gaz y gaýt ad an
işleý än sen ag at önümç il ikl eriniň döredil
meg i mill i ykd ys ad yý et imiziň öňünde hil
taýdan täze mümkinçiliklere giň ýol açdy.
Bil erm enl er iň tass ykl am al ar yn a gör ä,
Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitiň
we gaz yň umm as yz gor y jeml enendir.
Kuww atl y çig mal biný ad yn yň, ulag
hem-de beýl ek i möh üm düz üml er iň bol
mag y Gyý anl y şäh erç es iniň iri gazhimiýa
toplumyn yň merk ez i hökm ünde saýlanyp
alynmagyny üpjün etdi. Häzirki wagtda bu
haz yn al ar mesg en in iň baýl ykl ar y has-da
netijeli özleşdirilip, olardan gelýän girdejiler
ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwwatlan
magyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şert
leriniň dünýäniň ösen döwletleriniň dereje
sine çyk ar ylm ag yn a gön ükd ir ilý är.

Külkelenen polipropilen bu gün dünýä baza
rynda geçginli harytlaryň biridir. Ol polimer
örtügi, emeli süýüm, berk termoplastlar, poli
mer önümleri bolan turbalar, mäkäm urganlar,
awtoulaglar üçin süzgüçler, şeýle hem dürli
egin-eşikler we mebeller, azyk önümleri üçin
gaplaýyş serişdeleri we gutular hem-de beý
lekiler öndürilende esasy zerurlyklaryň biridir.
Polietileniň esasynda bolsa uly isleg bildi
rilýän dürli turbalaryň we harytlaryň önümçi
ligini ýola goýmak bolýar. Iň esasy zat bolsa,
bu uly gazhimiýa toplumynda dünýäniň iň

kämil tehnologiýalaryna esaslanýan enjam
lar oturdylyp, türkmen hünärmenleriniň neti
jeli zähmet çekmekleri üçin aňrybaş şertler
dir mümkinçilikleriň döredilenligidir.

Muk add es duzuň mekany

Eşretli durmuşda ýaşamaga we döredijilikli işlemäge
giň mümkinçilikleri üpjün edip berýän Gahryman Arka
dag ym yz a etr ab yň ýaş aýj yl ar yn yň söýg i-buýs ançl ar y
egs ilm eý är. Olar «Türkm en ist an — par ah atç yl ygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylyny uly üstünliklere, rowaçlyk
lara beslemek hyjuwy bilen ýaşaýarlar we zähmet çek
ýärler, hormatly Prezidentimiziň mähriban halkyna beren
eşretl i durm uş yn yň höz ir in i görý ärl er.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň
ykdysady kuwwatynyň artmagynda içerki
we daşarky bazarlara çykarylýan önümler
bolan nebitdir gazdan başga-da, beýleki
tebigy baýlyklarymyzyň ähmiýeti hem juda
uludyr. Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak
şäherçesindäki «Guwlyduz» kärhanasynda
çykarylýan nahar duzy hem ata Watanymy
zyň esasy tebigy baýlyklarynyň biridir.
Ýurd um yz yň him iý a pudagy Arkadag
Prezidentimiziň taýsyz tagallasy, bimöç
ber sahawaty bilen düýpli ösüşleri başdan
geçirýär. Şunda «Türkmenhimiýa» döwlet
kons ern in iň «Guwl yd uz» kärh an as ynd a
bit ir ilý än işl er öwg ä myn as ypd yr. Bu

kärhananyň hünärmenleriniň Hazar deňzi
niň ken arynd a iş alyp barý an meýd an
çasy diňe biziň ýurdumyzda ýa sebitde däl,
eýsem, tutuş dünýäde duzuň iň köp gorlary
nyň jeml en en mesg enl er in iň bir i has aplanýar. Çig mal gorlarynyň mukdary 40 mil
lion tonn ad an hem geçýän «Guwlyduz»
kärhanasy, ýeri gelende aýtsak, duz çykar
makda sebitde birinji, tutuş dünýäde bolsa
dördünji orny eýeleýär. Bu baýlyklar mesge
ninden alynýan nahar duzuny ýodlaşdyrma
gyň häzirki wagtda ymykly ýola goýulmagy
Arkadag Prezidentimiziň öz mähriban hal
kynyň saglygyny ähli zatdan ileri tutýandy
gynyň ýene bir aýdyň güwänamasydyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründ e «Guwl yd uz» kärh anasynyň binýa
dynda senagatda ulanmak üçin niýetlenen
däne duzuny gaýtadan işläp, ýodlaşdyrylan
nahar duzunyň ýokary we birinji hilli gör
nüşlerini, şonuň ýaly-da, gerdejik görnüşli
tehn ik i duz y önd ürm äg e ýör it el eşd ir ilen
desganyň gurlup, dabaraly ýagdaýda işe

girizilmegi bu mukaddes önümi öndürijileri
täze sepgitlere ruhlandyrdy. Kärhananyň
golaýyndaky «duz kölünden» alynýan çig
maly gaýtadan işläp, her ýylda ýodlaşdyry
lan nahar duzunyň 40 müň tonnasyny, ger
dejik görnüşli tehniki duzuň bolsa 2 müň
500 tonnasyny taýýarlamaga mümkinçiligi
bolan bu täze desga ekologiýa taýdan arassa
we önümçilik babatda ýitgisiz işleýänligi bilen
tapawutlanýar. Täze önümhananyň işe giri
zilmegi bilen, ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli
ýodlaşdyrylan nahar duzy bilen ygtybarly
üpjün etmäge doly mümkinçiligiň döredilen
digini hem aýratyn nygtamak gerek. Kärha
nanyň taýýarlaýan tehniki duzlary ýurdumy
zyň ýangyç-energetika toplumynda harytlyk
görnüşine getirilýän nebit önümleriniň düzüm in i düný ä hil ülň ül er ine laýyk derejede
arassalamakda, dokma pudagynda taýýar
lanylý an ýüplükleriň reňkleriniň solmaz
lygyny gazanmakda, ýyladyş ulgamlarynyň

işin i kad al y ýol a goým akda we beýleki
ugurlarda giňden peýdalanylýar. Täze işe
girizilen önümhanada önümler 1 we 2 kilogramlyk ýörite plastik bedrejiklere hem-de
10 kilogramdan 50 kilograma çenli haltalara
gaplanylýar we olaryň hil görkezijileri bu
ýerdäki barlamhanada anyk kesgitlenilýär.
Muk add es Gar aşs yzl yg ym yz yň şanl y
30 ýyllyk baýramçylygyna mynasyp sow
gatly gelen kärhananyň hünärmenleri halal
zähmet çekmäge döredip berýän giň müm
kinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza
alk yş aýdý arl ar.

Sahypany taýýarlan Muhammetgylyç tagangylyjow.
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S u ng ata b agl an a n y kb a l
Aýdym-saz äleminde hoş owazly aýdym
lary bi l en il-hal k yň alkyşyny alanlar,
Hakdan berlen zehin diýilýänler az däl.
Şeýl e al k y ş a we zehine eýe bolanlara
uly hormat-sarpa hem goýulýar. Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
ömrüni jadylaýjy sungata bagyşlan haly
palar has-da ar z y l a n ylýar, hormatla
nylýar. Ajaýyp za m a n a m yz d a bedew
bady bilen okgunly öňe barýan ýurdu
myzyň waspçylary bolan medeniýet we
sungat wekilleriniň işleri barha rowaç
lyga bes l en ý är. Biz hem ýakynda öz
zehin-başarnygy bilen sungat äleminde
ussatlyk derejesine ýetenleriň biri —
Balk an ab at şäh er indäki Nebitçileriň
medeniýet köşgüniň wokal bölüminiň
müdiri, Türkmenistanyň halk artisti,
50 ýyl bär i owad an sahnalara bezeg
berip gelýän aýdymçy Altyngül Goşa
ýew a bil en söhb etd eş bold uk.
— Altyn halypa, ilki bilen, aýdym-saz älemine gelşiňiz hakynda gürrüň
beräýseňiz.
— Meniň bu jadyly sungata gelmegi
me, esasan, ejem Ogulgülüň hüwdüleri
sebäp boldy diýsem, tüýs ýerine düşer.
Biz iň maşg al am yz, aýd yl yş y ýal y, gol
doly maşgalady. Ýedi çagany dünýä inde
ren ejem janyň özümden kiçi jigilerimi söýgi
bilen hüwdüleýän sesi heniz-henizlerem
gulagymda hoş owaz bolup ýaňlanyp dur.
Käbämiň sesi juda ýakymlydy. Galyberse-de,
dädem Atda — ömrüni bu sungata bagyşlan
adam. Onuň dutarda çalýan sazlary, aýdýan
halk aýdymlary we dessanlary tutuş maşgala
myzy jadyly sungatyň sallançagyna ataryp
dy. Şeýdibem, ejemiň hüwdüsi, dädemiň aý
d y m - s az y b iz iň gör üm- gör eld äm ize,

maşgalamyzyň ýol-ýörelgesine öwrülipdi. Özüm
den uly gyz doganlarym Gurbanbibi, Amanbibi,
Bibigül hem-de iň kiçimiz Amanberdi dagymyz
sungat ýoluny saýladyk. Aýal doganlarym ýaş
wagtl ar y aýd ym aýtd yl ar, ýön e soň-soňl ar
hers i bir öýüň geln i, birn äç e çag an yň ejes i
bolup, maşgalanyň aladasy bilen sungatdan
arany açdylar. Maşgalada gyzlaryň iň kiçisi
bolan özüm, oglanlardanam Amanberdi aýdym-saz sungatyna ykbalymyzy ymykly bagladyk.
— Ind i hal yp al ar yň yz bar ad ak y gürr üň
bilen söhbedimizi dowam edäýsek.
— Ýaň am bell eýş im ýal y, däd em sungata
sarpa goýýan adamdy. Şeýle bolansoň, öýümiz
hem iş e aýd ym-sazl yd y, alaý azd y. Öýüm iz e
atly-abraýly bagşylar gelerdiler, ilkagşamdan
başlanan saz-söhbet tä daňyň düýbi gyzar
ýança dowam ederdi.
Dädemiň ýanyna gelýän halypa bagşy-sazan
dalar Nurberdi Gulow, Sarman Hudaýberdiýew,
Täşli Berdiýew, Aşyrmämmet Dawudow, Baýram
Goçmyradow dagy dädemden soňky halypala
rymdy. Olar öýümize ýygnanan wagtlary aýdym-sazyň inçe tilsimleri hakynda gürrüň ederdiler,
pikir alşardylar. Mundan başga-da, halypa-bag
şylar Sahy Jepbarowyň, Orazgeldi Ylýasowyň,
Annaberdi Atdanowyň telewideniýede, radioda
ýaňlanýan aýdym-sazlary meniň sungatda tap
lanmagyma ýakyndan ýardam etdi.
1969-njy ýyld a, Balk an ab at şäh er ind äk i
13-nji orta mekdebiň 1-nji synpynda okaýar
kam, ilkinji gezek «Hem kömelek, hem gülälek»
diýen aýdym bilen sahna çykypdym. 1978-nji
ýylda orta mekdebi tamamlanymdan soňra
bols a sung at ýol un a ymykl y düşdüm.
— Üstünligiň açary nämede diýip düşün
ýärsiňiz?
— Hal al zähm etd e, yhl asd a, irg ins iz göz
legde. Üstünligiň syry diýlende, men ýene-de

däd em iň aýd anl ar yn y ýatl as ym gelý är. Ol «Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri»,
hemişe bize haýsy käri saýlap alsaňam, şoňa 2012-nji ýylda «Türkmenistanyň halk artisti»
kalb yň, onk i süňň üň bil en berl ip, işl em eg i diýen hormatly atlara eýe boldum. Türkmenis
tan yň «Gaýr at» med a l y, «Türk m e n ist an yň
Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» ýubileý medaly,
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy
na» ýubileý medaly bilen sylaglanmagym başymy
göge ýetirdi. Şonuň üçinem Garaşsyzlyk meniň
kalbyma ganat berdi diýip, arkaýyn aýdyp bilerin.
Şu ýyllar meniň iň öndürijilikli, döredijilikli işlän
ýyllarymdyr. Garaşsyzlyk ýyllary içinde döre
den aýdymlarymyň sany 60-dan geçdi. Sungat
wekilleri bolan biz Gahryman Arkadagymyzyň
saýasynda bagtyň gujagynda ýaşaýarys. Eziz
Arkadagymyzyň beýik işleri bilen Watanymyz
galk yný ar. Döwl et im iz iň ýet en şeýl e bel ent
derejeleri bolsa bizi has-da joşdurýar.
— Aýdymyň şowly çykmagy onuň sözle
rin e-de bagl y diýý ärl er. Bu bab atd a siz
nähili pikirde?
— Aýdymyň şowly çykmagy, köp babatda,
sözleriniň akgynly bolmagyna-da bagly. Nus
gawy şahyrlarymyz Magtymgulynyň, Mollane
pesiň, Keminäniň sözlerine döredilen aýdymlar
ýürege ýakyn. Mundan başg a-da, döw ürd eş
şahyrlarymyzdan Türkmenistanyň Gahrymany
Gözel Şagulyýewanyň, Nurgözel Gozlyýewa
nyň, Bib is ar a Hoj an az ar ow an yň sözl er in e
aýdymlary döretdim.
— Köp şäg irt ýet işd ir en hal yp an y bol
miweli daragta meňzedýärler...
t abş yr ard y. Şon uň üçin em bu sow al yň a:
— Elbetde, bu — durmuş hakykaty. Şägirtlik
«Käriňe bolan söýgi — üstünligiň açary» diýip den halypalyga ýetýänçäň, aýdylyşy ýaly, kän
jogap beresim gelýär.
çorba sowatmaly bolýar. Menem ussat halypa
— Durm uş yň yzd ak y bagtl y purs atlary lardan tälim alyp, aýdym-sazyň inçe tilsimlerini
ýatlaýsaňyz.
öwrene-öwrene, ymykly sungat ýoluna düşdüm.
— 1992-nji ýylda «Ýaňlan, Diýarym!» tele Ind i şol geç en ýol umd a öwr en en zatl ar ym y
bäsleşiginde ýeňiji bolmagym geljekki üstün ýaşlara öwretmekde özümi borçly hasaplaýalikl er im e bad alg a bold y. 1994-nji ýyld a ryn. Şägirtlerim Arazbibi Ýarmuhammedo w a,

Son ag ül Şäm iý ew a, Haln az ar Sab ir ow,
Gülj em al Ann aý ew a dag y eýý äm il ara
synda tanalýan aýdymçylar. Şu günlerem
ýaş aýd ymç y Mähr i All ak ow a bil en ýurt
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýra
myna sowgat hökmünde «Söý Watany!»
diý en aýd ym y taýý arl aý ar ys.
— Halypa hökmünde öňde goýýan
m aksatlar yňyz w e a rzu wl ar yň y z
hakynda-da aýdaýsaňyz.
— Maks ad ym — täz e aýd yml ar y
dör ed ip, günb e-günd en gül açý an
ata Wat an ym yz y, bak y bagta ýetiren
mähriban Arkadagymyzy, abadan dur
mu ş y m y z y, te b i g at gözelligini wasp
edip, il-güne ruh y lezz et paýl am ak.
Hormatly Prezidentimiz zähmet çek
ýän adamlaryň gadyryny bilýär, olara
hormat-sarpa goýýar. Men hem Türk
men ist an yň halk art ist i hökm ünd e
ömrümi sungata bagyş edip, halal zäh
met çekmäge borçludyryn. Eziz Arka
dagymyza türkmen sungatyna goýýan
sarp as y üçin tüýs ýür eg imden alkyş
aýdýaryn. Arzuw-islegim — Watanymy
zyň mundan beýlägem abraý-mertebe
siniň, şan-şöhratynyň artmagy, sungatyň
hak how and ar y Gahr ym an Ark ad ag y
myz yň jan yn yň sag, bel ent baş yn yň
aman, ömrüniň uzak, işleriniň rowaç bol
magy. Ýer in e ýet irý än aýdymlaryň halk
köpç ül ig i tar ap ynd an gyzg yn garş ylan
mag y bols a, zähm et iň ýer in e düşd ügidir.
— Altyn halypa, beren gürrüňleriňiz
üçin köp sag boluň, mahmal owazyňyz
hemişe belentden ýaňlanyp dursun!
Söhbetdeş bolan
Nursoltan Depbiýewa,
«Balkan».

Ýylyň ähl i pas yll arynda saglygyň yz y gor am ak üçin masl ah atlar
Ýurdumyzda raýatlarymyzyň sagly
gyny goramak, dürli ýokanç keselleriň
öňün i alm ak maks ad y bil en, deg işl i
çäreler döwlet derejesindäki talaplara
laýyk geçirilýär.
Pasyllaryň çalyşmagy bilen bagly
lykda ýüze çykyp biläýjek möwsümle
ýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň
öňüni almak maksady bilen, pasyllara
görä gün tertibini dogry alyp barmaklyk
zerur bolup durýar.
Şol maksat bilen her birimiz:
1. Bedeniň kesele garşy göreş uky
bynyň ýok ar y bolm agyny gazanmak
üçin sagdyn durmuş ýörelgesini ber
jaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen
meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir
säh er bil en we agş am ar a arass a
howada ýarym sagat pyýada ýöremeli.
Her bir döwlet, her bir jem
gyý et öz kad a-kan unlaryna
daýanýar. Ata Watanymyzda
mähr ib an Prez i d e n t i m iz iň
başl ang yçl ar y bil en kab ul
edilýän adalatly we ynsanper
wer kanunlarymyz gyşarnyk
syz durmuşa geçirilýär. «Ýol
her ek et in iň howps uzl yg y
hak ynd a» Türkm e n is t a n yň
Kanuny hem ş ol ar y ň biri
bolup, ol döwletimiziň çäginde
ýol hereketiniň howpsuzly
gyn y üpj ün etm eg iň hukuk
es as yn y k e sg i tl eý ä r, ýol
her ek et in iň howps uzl yg y
çygrynda döreýän gatnaşyk
lary düzgünleşdirýär we raýat
laryň janyny, saglygyny we
eml äg in i gor ap sakl am ag y
üpjün etmäge, olaryň hukuk
laryny we kanuny bähbitlerini,
şeýl e hem daşk y gurş aw y
goramaga gönükdirilendir.
Bu Kan und a bell en il iş i
ýaly, ýol hereketiniň howpsuz
lygy ýol hereketine gatnaşy
jylaryň ýol-ulag hadysalaryn
dan we olaryň netijelerinden
goraglylyk derejesini görkez
ýän ýol hereketiniň ýagdaýy
bolup durýar. Ýol hereketiniň
howpsuzlygyny üpjün etmek
boýunça döwlet syýasaty bir
näçe esasy ugurlary özüne
birikdirýär. Mysal üçin, onda
ýol-ulag hadysalarynyň öňüni
almak maksady bilen döwlet
edar al ar yn yň, ýer in e ýetiriji
ýerli häkimiýet edaralarynyň
we beýleki ýuridik şahslaryň,
şeýl e hem fiz ik i şahsl ar yň
işini utgaşdyrmak, ýol her e
ketini üpjün etmegiň mese
leleri boýunça bellenen ter
tipd e kad al aşd yr yj y hukuk
nam al ar y işl äp düzmek we
tass ykl am ak, ýol her ek et iniň howps uzl yg y boý unç a
çär el er i madd y-tehn ik i we
maliýe taýdan üpjün etmek,
ulag ser işd el er in iň sür üj il e-
rini taýýarlamagy we gaýta
dan taýýarlamag y, raý atlara
ýol hereket in iň kad al ar yny
h e m - d e ý o l h er ek et in i ň

Ýöne derli, öl saçly daşaryk çykmaga
ýol bermeli däl.
2. Özüňiziň hem-de öz perzentleriňi
ziň burnunyň nemli bardasyna oksolin

limonly gök çaýy, itburun demlemesini,
alma, pyrtykal miwe şirelerini, kelem,
käş ir we beýl ek i bakj a önüml er ini)
kabul etmeli.
4. Iş ýeriňizde we öýüňizde otaglaryň
howasynyň tämiz bolmagyny gazan
maly. Onuň üçin penjiräni ýa-da gapyny
wagtal-wagtal açyp, otagy ýelejiredip
durmaly, ýöne şemalyň ugrunda özü
ňiziň ýa-da çagalaryňyzyň durmagyna
ýol ber
me
li däl. Der
li egin-eşik
li, çyg
saçly daşaryk çykmaly däl.
5. Howanyň üýtgemegi bilen möw
sümleýin keselleriň öňüni almak mak
sady bilen, milli tagamlarymyz bolan
gyzyl burç goşulan unaşy hem hepdede
melh em in i çalm ag y end ik edinm eli.
3. Pas yll ar a gör ä geý inm el i we kabul etmeli. Gyzyl burçuň düzümin
С witaminine — askorbin turşusyna däki fitonsidler, efir ýaglary, peýdaly
baý önümleri (miwe şirelerini, bally we madd al ar adam yň bedeniniň kesele

garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmaga
ýardam berýär. Milli tagamymyz bolan
unaş möws üml eý in kes ell er iň hem
öňün i alm akd a we ony ýeň il geç ir
mekde örän ähmiýetli tagamdyr. Oňa
gyzyl burç atyp peýdalanmak maslahat
berilýär, sebäbi ol fitonsidlere baý.
6. Ýiti respirator ýokanç keselleriniň
ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagda
ýynda hökman öýde galmaly we maş
gala lukmanyňa ýüz tutmaly. Lukman
tarapyndan bellenilen bejergini doly
we dogr y berj aý etm eli.
7. Asgyrylanda, üsgürilende hökman
elýaglyk bilen agzy we burny ýapmaly.
8. Elleri elmydama arassa ýagdaýda
saklamaly we ýygy-ýygydan sabynly
suw bilen ýuwmaly, howpsuz 2 metr
araç äg i berj aý etm el i, agyz-bur un

TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENBAŞY» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
ERKIN PUL SERIŞDELERIŇIZI AMATLY ŞERTLERDE ÝERLEŞDIRMEGI
HÖDÜRLEÝÄR

Ýollar — asuda, iller — abadan
howpsuzlyg ynyň talaplaryny
okatmagy guramak, ýol here
ket in iň howps uzl yg yny luk
mançylyk taýdan üpjün etmek
boý unç a çäreler toplumyny
geçirmek, howpsuzlyk bilen
baglanyşykly işi ygtyýarlylan
dyrm ak ýal y ýagd aýlar göz
öňünde tutulýar.
Ýol herek et in iň kad alary
ýurd um yz yň çäg ind e ähli
adamlar üçin deňdir. Ýurdu
myzda kabul edilen kanunla
ryň düzgünlerini, borçlaryny,
talaplaryny do l y w e d o g r y
bilmek we olary gündelik dur
muş ym yzd a gyş arn yks yz
ýerine ýetirmek her birimiziň
raý atl yk borj um yzd yr.
Oguljan Baýmämmedowa,
welaýat Polisiýa müdirliginiň
işgärler bölüminiň 2-nji
bölümçesiniň metbugat işi
boýunça uly gözegçisi,
polisiýanyň maýory.
* * *
Hormatly Prezidentimiziň
başl ang yj y bil en her ýyl yň
sentý abr aýynd a geçirilýän
«Ýol her ek et in iň howps uz
lygy — ömrümiziň rahatlygy»
atly biraýlygyň ýol-ulag hady
sal ar yn yň öňün i alm akd a
ähmiýeti örän uludyr. Biraý
lygyň dowamynda ýol here
ketiniň düzgünleri boýunça
edar a-kärh an al ard a, halk
köpç ül ig in iň arasynda geçi
rilýän wagyz-ündew çäreleri
oňyn netijesini berýär. Şolarda
nygtalyşy ýaly, howpsuzlygy
üpjün etmekde sürüjiler bilen
birl ikd e, pyý ad al ar a-da uly
jog apk ärç il ik deg işl id ir.
Ýolagçylaryň aglaba bölegi
jemg yý etç il ik ulagl ar ynd an
düşüp, olaryň öňünden ýoluň
beýleki tarapyna geçmek bilen,
howpl y ýagd aý y dör edý är.
Şonuň üçinem pyýada ýolag
çylar örän seresaply bolup,
diňe pyýadalar üçin niýetle
nen ýerlerden geçmelidirler.

Olaryň ýoluň gatnaw bölegini
kesip geçenlerinde ýolyşyga
üns bermekleri hökmanydyr.
Ý ol u ň g a tn a wl y b öl eg in e
çyk yp, säg inmeli we eglen
mel i däld ir. Köç ed en geç e
niňd e, ilk i çep e, soňr a sag
tarapa seredip, golaýlap gel
ýän ulagyň ýokdugyna doly
göz ýetireniňden soň geçme
lidir. Eger-de pyýada ýoldan
geçip ýetişmedik halatynda
garşydaş ugurly ulag akymy
nyň arasyny bölýän bölüji zola
gyň üstünde garaşmalydyr.
Horm atl y Prez id ent im iz
halk ym yz yň asud a, eşr etli
durm uş y hak ynd a hem iş e
alada edýär. Şeýle aladalara
jogap hökmünde ýol hereketi
niň düzg ünl er in i dol y we
d o gr y b e rj a ý e tm eg i h i ç
haç an unutm al y däld ir is.
Göwher Nepesowa,
welaýat Polisiýa müdirliginiň
4-nji bölüminiň 2-nji
bölümçesiniň uly gözegçisi,
polisiýanyň kapitany.
* * *
«Ýol hereketiniň howpsuz
lygy — ömrümiziň rahatlygy»
atly şygar astynda geçirilýän
işl er ýol her ek et in iň howp
suzl yg yn y üpj ün etm ekde
uly mümkinçilikleri döredýär.
Ýol-ulag hadysalarynyň öňüni
almak maksady bilen her bir
ulagda ses duýdurmalarynyň
goý ulm ag y we olar yň abat
bolm ag y hökm an y şertleriň
biridir. Ýol-ulag hadysasynyň
öňüni almakdan başga ýag
daýlarda ses duýdurmalaryny
be r m e k g ad ag and yr, ses
duýd urm al ar y diň e şu ýag
daýl ard a ulan yl yp biln er:
— ilatly ýerleriň daşynda
beýl ek i sür üj il er e ozm ag a
bolan meýli duýdurmak üçin;
— ýol-ulag had ys as ynyň
öňüni almak üçin zerur bolan
halatlarda.
Ses duýd urmasynyň ula
nylmaly däldigini yşarat edýän

belg il er bab atd a aýd an y
myzda bolsa, onuň ulanylma
gyny çäklendirmek adamla
ryň asudalygyny üpjün etmek
bilen baglanyşyklydyr. Awt oulagyň hereketde wagty ses
güýçl end ir ij i enj amlaryň üsti
bilen daş-töweregi ýaňlandy
ryp, aýdym-saz diňleýänleriň
özüni alyp barşy biziň millili
gimize-de asla laýyk gelme
ýär. Türkmen halkyna mah
sus bol an sal yk atl ylygy hiç
ýerde, şol sanda awtoulaglar
dol and yr yl and a hem elden
bermezlik biziň milli ýörelge
lerimize sarpamyzy, sylagy
myzy aňladar.
Baýramguly Gulyýew,
welaýat Polisiýa müdirliginiň
dolandyryş bölüminiň müdiri,
polisiýanyň kapitany.
* * *
Ýol hereketiniň howpsuz
lygyny üpjün etmek Türkme
nistanyň durmuş syýasatynyň
möhüm bölegi bolup durýar.
Horm atl y Belent Serkerde
başymyzyň tabşyryklaryndan
we görk ezm el er ind en ugur
alyp, bu babatda Türkmenis
tanyň Içeri işler ministrliginiň
pol is iý an yň ýol göz egçiligi
gullugynyň işgärleri uly işleri
alyp barý arl ar.
Ýol hereketiniň howpsuz
lygyny üpjün etmekde döwlet
der ej es ind e enç eme işleriň
durm uş a geç ir ilý änd ig in e
garamazdan, käbir halatlarda
sürüjileriň arasynda ýol here
ketiniň kadalaryny bozýanla
ryň gabat gelmegi gynandyr
ýan ýagdaýdyr. Her bir sürüji
ýol hereketine gatnaşýarka,
sür üj il ik şah ad atn am asyny,
eger-de ol bellenen tertipde
elinden alnan bolsa, wagtla
ýyn rugsatnamasyny, ulagyň
bellige alyş resminamalaryny
elm yd am a ýan ynd a sakl a
mag a borçl ud yr.

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

örtükl er in i dol y we dogr y dak ynmaly. getirip biler we bedeniň kesele garşy
9. Derm an ser işd el er in i özbaşdak, durn ukl yl yg yn y pes eld er.
lukm an bilen masl ah atl aşm an kab ul
10. Bedeniň kesele garşy durnukly
etmeli däl. Esasan hem, bu antibakterial lygyny ýokarlandyrmak üçin hökman
mähriban Prezidentimiziň bize peşgeş
ber en “Türkm en ist an yň derm anlyk
ösümlikleri” atly ylmy-ensiklopedik kita
bynda beýan edilýän itburun, çopan
telpek, buýanyň köki, käkilik oty ýaly
dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan
melhem çaýlary içmegi endik edinmeli.
11. Möws üml eý in kes ell er e garş y
sanjymlar hem biziň ýurdumyzda ýola
goýlan, her bir adam öz maşgala luk
many bilen maslahatlaşyp, olary hem
serişdelerine degişli. Sebäbi, antibakte kab ul edip bil er.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
rial serişdeleri wiruslara däl-de, bakte
riýalara garşy ukyply. Olary özbaşdak
derman senagaty ministrliginiň
ulanm ak birn äç e gaýr aüz ülm el er e
Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.

H o w ps u zl yk kem e rl er i
bilen enjamlaşdyrylan ulag
larda hereket edilende, sürü
jiniň we ýolagçylaryň kemeri
dak ynm aklaryny gazanmak
ulag eýeleriniň berk berjaý
etmeli borçlarynyň biri bolup
durýar. Köçe-ýol hereketinde
duş gelý än nogs anl ykl ary
aradan aýyrmakda sürüjiler
bu bar ad a çynl ak aý oýl a
nyp, öz üstl er in e düşýän
jog apk ärç il ig iň ulud yg yn y
hemişe ýatda saklamalydyr
lar hem-de düzgünleri berk
berjaý etmelidirler.
Kumar Serdarow,
Türkmenbaşy etrabynyň
polisiýa bölüminiň polisiýanyň
ýol gözegçilik bölümçesiniň
müdiri, polisiýanyň maýory.

Ýurdumyzda döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak arkaly bank amallarynyň
hilini kämilleşdirmek, halka edilýän hyzmatlaryň göwrümini has-da giňeltmek we raýat
laryň tygşytlan pul serişdelerini dolanyşyga çekmek maksady bilen, ýyllyk 6,5 göterim
möçberli “Goýum bank karty” atly bank hyzmaty hereket edýär. Siz “Goýum bank
kartynyň” üsti bilen şu aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:
- “Goýum bank kartyna” çäklendirilmedik möçberde nagt pul serişdelerini goýmak
we islendik wagtda yzyna almak;
- söwda we hyzmat ediş nokatlarynda nagt däl hasaplaşyklary geçirmek;
- “Altyn asyr” kartly töleg ulgamynda ýola goýlan hyzmatlary, şol sanda ipoteka
karzlarynyň esasy bergilerini we göterimlerini, öýjükli aragatnaşyk, internet, IP-telewi
deniýe, şäher telefon ulgamynyň hyzmatlaryny tölemek.
“Goýum bank kartyny” açmak üçin Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar
täjirçilik bankynyň Merkezi edarasyna ýa-da islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiniz.
HABARLAŞMAK ÜÇIN TELEFONLAR:
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň
Balkan welaýat şahamçasy
(+993 222) 7-75-77, 7-46-26.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy şäher şahamçasy
(+993 243) 2-02-99.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Hazar şäher şahamçasy
(+993 240) 2-16-00.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Garabogaz şäher şahamçasy
(+993 244) 4-00-93.

Hormatly raýatlar!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky melleginde (bölünip berlen ýer böleginde) şahsy
hojalygyny ýöredýän raýatlara kiçi göwrümli karzlary hödürleýär
Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky tarapyndan raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda,
bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek
maksadyna aşakda görkezilen tertipde kiçi göwrümli karzlar hödürlenilýär.
Karzyň möçberi — 30 000 (otuz müň) manada çenli.
Karzyň göterimi — ýyllyk 10 (on) göterim.
Karzyň möhleti — 3 (üç) ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli.
Karzyň üpjünçiligi —–tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy ýa-da girew emlägi.
Habarlaşmak üçin Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasyna ýa-da onuň ähli
şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasy boýunça habarlaşmak
üçin telefon belgisi: 44-02-65.
Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi internet sahypasynda görkezilen: www.tnbk.tm

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.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17940 B-107644
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
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Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

