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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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-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe
we ykdysadyýet ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda geljek ýyl üçin
Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça işleriň barşy bara
da ykdysadyýet we maliýe ulgamynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlary diňlenildi.

Milli Liderimiz mejlisiň barşynda häzir
dünýäde bolup geçýän wakalar bilen bagly
lykda, 2022-nji ýylyň baş maliýe meýilna
masynyň taslamasyny işläp taýýarlamaga
aýratyn üns berilmelidigini belledi. Soňra
döwlet Baştutanymyz maliýe we ykdysady
ýet ministrine söz berdi. Ministr ýolbaşçylyk
edýän edaralary tarapyndan Döwlet býu
jetiniň taslamasyny taýýarlamak boýunça
ýerine ýetirilýän işler hem-de maliýe-býujet
syýasatynyň ileri tutulýan wezipelerini üs
tünlikli çözmek maksady bilen görülýän çä
reler barada hasabat berdi.
Ýurdumyzy, sebitleri we halk hojalyk top
lumynyň pudaklaryny durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmek hem-de senagatlaşdyrmak
baradaky maksatnamalaryň ýerine ýetiri
lişi hasabatyň aýratyn meselesi boldy. Mi
nistr sanly ykdysadyýete geçmek boýunça
Konsepsiýanyň durmuşa geçirilişi barada
hasabat berip, häzirki wagtda esasy ulgam
laryň ählisine öňdebaryjy tehnologiýalaryň
işjeň ornaşdyrylýandygyny, sanly hyzmat
laryň görnüşleriniň giňeldilýändigini aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini işläp taý
ýarlamak bilen baglanyşykly meseleleriň
ählisiniň içgin seljerilmelidigini belledi. Milli
Liderimiz döwlet eýeçiligindäki desgala
ry hususylaşdyrmak hem-de halk hojalyk
toplumynyň ähli ugurlaryny sanly ulgama
geçirmek boýunça amala aşyrylýan işleriň
ähmiýetini belläp, degişli çäreleriň ählisiniň
ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde sak
lamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz göz
öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli
durmuşa geçirilmeginiň türkmen ykdysa
dyýetiniň okgunly ösüşini üpjün etjekdigini,

Pyragyň arzuwlan ajap eýýamy
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-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly
ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine, Türkmenistanyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny baýram etmäge taýýarlyk
görlüşine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň guramaçylykly ýerine ýetirilişine degişli
meselelere garaldy.
Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly
geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen,
Aşgabat şäheriniň häkimine söz berdi. Hä
kim paýtagtymyzdaky işleriň ýagdaýy hemde dürli maksatly desgalarda alnyp barylýan
gurluşyk işleriniň depgini, şäheri mundan
beýläk-de toplumlaýyn abadanlaşdyrmak
boýunça görülýän çäreler barada hasabat
berdi. Hususan-da, häkim paýtagtymyzda,
Köpetdagyň gözel künjeginde gurluşygy al
nyp barylýan Gündogaryň beýik akyldary
Magtymguly Pyragynyň ýadygärlikler toplu
myndaky işleriň barşy barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimize
birnäçe şekil taslamalary görkezildi. Şeýle
hem şöh
rat
ly se
ne — Wa
ta
ny
my
zyň mu
kaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy
mynasybetli dabaralara, Halk Maslahatynyň
mejlisine, zähmetde tapawutlanan raýatlary
döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy
na taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
bina edilýän desgalar Aşgabadyň häzirki za
man binagärlik keşbi bilen sazlaşykly ut
gaşmalydygyny, bu ýerde ozal gurlan bina
lar, şäher gurşawy bilen sazlaşmalydygyny
belledi. Döwlet Baştutanymyz akyldar şa
hyrymyz Magtymguly Pyragynyň garaşsyz
döwlet, erkinlik, ynsanperwerlik hakynda
ky arzuw-islegleriniň bu gün ajaýyp döw
rümizde hasyl bolandygyny nygtady. Dana

Pyragynyň çuňňur pähim-paýhasyna ýugrulan,
kämil many-mazmunly goşgulary halkymyzy
halal zähmete, belent maksatlara ruhlandyr
makda bahasyna ýetip bolmajak hazynadyr.
Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen,
Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň we onuň
ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşynyň hä
zirki zamanyň ösen binagärlik çözgütlerine
laýyk gelmelidigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz türkmen halky
nyň beýik akyldary Magtymguly Pyragy
nyň ýadygärlikler toplumynyň onuň doglan
gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemä
ge taýýarlyk görülýän döwürde, şeýle hem
«Türk
me
nis
tan — pa
ra
hat
çy
ly
gyň we yna
nyş
ma
gyň Wa
ta
ny» di
ýen şy
gar as
tyn
da
geç
ýän we ata Wa
ta
ny
my
zyň be
ýik Ga
raş
syzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk şanly senesi
bellenilýän ýylda açylmagynyň aýratyn äh
miýete, many-mazmuna eýedigini nygtady.
Şoňa görä-de, ýadygärlikler toplumynyň açy
lyş dabarasyna giňişleýin taýýarlyk görülme
lidigini belläp, häkime degişli tabşyryklary
ber
di. Döw
let Baş
tu
ta
ny
myz ata Wa
ta
ny
myzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şöhratly
30 ýyllygyny baýram etmek baradaky me
selä geçip, meýilleşdirilen ähli dabaralary
geçirmegiň ýokary guramaçylyk derejesini
üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.
Soňr a Ahal, Balk an, Daş og uz, Leb ap,
Mar y wel aý atl ar ynyň häk iml er i deg işl i

yzygiderlilikde çykyş edip, oba hojalyk tehni
kalarynyň guramaçylykly we netijeli ulanyl
magy netijesinde pagta ýygymy, gowaçanyň
ýapragyny düşürmek işleri hem-de güýzlük
bugdaý ekişi bilen baglanyşykly obasenagat
toplumyndaky işleriň ýagdaýy barada hasa
bat berdiler. Şunuň bilen bir hatarda, Türk
menistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly
30 ýyllygyna hem-de Halk Maslahatynyň
mejlisine taýýarlyk görlüşi, şanly sene my
nas yb etl i ulan ylm ag a tabş yr ylm ag y göz
öňünde tutulýan desgalarda gurluşyklaryň
barşy barada hasabat berildi.
Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, bug
daýyň geljekki bereketli hasylynyň özeni
bolan bugdaý ekişiniň hem-de daýhanlaryň
yhlas siňdirip ýetişdiren bol hasylyny ýitgi
siz ýyg
nap al
mak üçin pag
ta ýy
gym möw
süminiň depginlerini güýçlendirmegiň wa
jypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiziň
belleýşi ýaly, bu möhüm möwsümleri üs
tünlikli geçirmek maksady bilen, hemme
degişli meseleleriň öz wagtynda çözülmegi
berk gözegçilikde saklanylmalydyr. Döwlet
Baştutanymyz welaýatlary durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary
na ünsi çekip, bina edilýän ähli desgalaryň
öz wagtynda we ýokary hilli ulanylmaga
be
ril
me
gi hem-de ata Wa
ta
ny
my
zyň be
ýik
Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk senesi
mynasybetli dabaralara we Halk Maslaha
tynyň şanly senä bagyşlanan mejlisine ýo
kary derejede taýýarlyk görmek boýunça
häkimlere birnäçe tabşyryklary berdi. Milli
Liderimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş
maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde
goýlan jogapkärli wezipeleri çözmekde üs
tünlikleri arzuw etdi.

daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda
gatnaşyklaryny giňeltjekdigini aýdyp, mali
ýe we ykdysadyýet ministrine birnäçe anyk
görkezmeleri berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
ykdysadyýet we maliýe ulgamyna gözegçi
lik edýän orunbasary 2022-nji ýyl üçin Döw
let býujetiniň taslamasyny taýýarlamagyň
barşy barada hasabat berdi. Wise-premýer
şeýle hem Döwlet býujetiniň girdeji bölegin
de göz öňünde tutulan goşmaça çeşmeler,
sanly ykdysadyýete geçmegi çaltlandyrmak,
döwlet emlägini hususylaşdyrmak, kärha
nalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek,
gymmatly kagyzlaryň bazaryny ösdürmek
boýunça meýilleşdirilen işler barada habar
berdi. 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň
Döwlet býujetiniň taslamasynda ykdysa
dyýetiň jemi içerki önüminiň garaşylýan
derejesi, durmuş ulgamyna gönükdirilmegi
meýilleşdirilýän serişdeleriň möçberi bara
da aýdyldy. Hususan-da, esasy maliýe res
minamasynda öňümizdäki ýylda zähmet
haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek
pullarynyň, talyp haklarynyň möçberiniň 10
göterim ýokarlandyrylmagynyň göz öňünde
tutulandygy habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek mak
sady bilen, mundan beýläk-de toplumlaýyn
çäreleriň görülmeginiň wajypdygyny belle
di. 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti, ilkinji
nobatda, ykdysadyýetiň mundan beýläk-de
ösdürilmegine, onuň hususy ugurlarynyň
höweslendirilmegine, maýa goýum kuw
watynyň artdyrylmagyna, durmuş ugurly
ulgamyň kämilleşdirilmegine, türkmenis
tanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň we

hiliniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen
uzak möhletli milli pudaklaýyn hem-de se
bit maksatnamalarynda kesgitlenilen wezi
peleri nazara almak bilen işlenip taýýarla
nylmalydyr. Makroykdysady görkezijileriň
yzygiderli seljerilmeginiň hem-de geljek
üçin çaklamalaryň düzülmeginiň möhümdi
gine aýratyn üns berildi. Milli Liderimiz yk
dysady ulgamyň öňünde durýan wezipeleriň
ählisiniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi bi
len bagly meseleleri berk gözegçilikde sakla
magyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere
birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet
Baştutanymyz ýurdumyzyň banklarynyň işi
niň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginiň
wajypdygyna ünsi çekip, bu ulgamyň edarala
rynda öňdebaryjy maglumat tehnologiýalary
ny ulanmagyň hasabyna sanly ulgama geçmek
boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygy
ny nygtady. Soňra hormatly Prezidentimiz
2022-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş dep
gininiň durnuklylygyny üpjün etmegiň, dur
nukly ykdysady ösüşi saklamagyň, bazar
edaralaryny özgertmegi dowam etmegiň mö
hümdigini belledi. Milli Liderimiz ýurdumy
zyň durmuş ulgamynyň kämilleşdirilmegini
esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitläp,
bilim ulgamyny ösdürmek, saglygy goraýşyň
we beýleki ulgamlaryň maddy-enjamlaýyn
binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça
maksatnamalaryň doly möçberde ýerine ýe
tirilmegini üpjün etmek üçin degişli çärele
ri görmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz
iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara
ýurdumyzyň mundan beýläk-de ösdürilme
gine hem-de halkymyzyň abadançylygynyň
ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.

Hazar yň med ia giň işl ig i

T

ebigat Hazara başga hiç bir deňze eçilmedik baýlygyny sahylyk bilen
berip bilipdir. Üns berseňiz, köp halatda dünýä deňizleriniň gürrüňi
diňe maddy nukdaýnazardan edilse, Hazar hakynda edilýän söhbet
ler umumadamzat bähbitlerini nazarlaýan asylly maksatlary öz içine
almak bilendir. Milli Liderimiziň: «Hazar hemişe parahatçylyk, dostluk
we ylalaşyklylyk deňzi bolupdy we şeýle bolmagynda galýar» diýip nygtaýşy
ýaly, Hazar — illeri dostlaşdyrýan deňiz, onuň türkmen kenary bolsa dostdoganlygyň mekanydyr.
Ýaňy ýakynda, has takygy, 10-njy sent
ýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti onlaýn
tertipde VI Hazar mediaforumyna gat
naşdy. Forum Russiýa Federasiýasynyň
Astrahan oblastynyň edara ediş merkezine
Azerbaýjan Respublikasyndan, Eýran Yslam
Respublikasyndan, Gazagystan Respublika
syndan, Russiýadan, Özbegistan Respubli
kasyndan wekilleri jemledi. Mediaforumyň
gün tertibiniň esasy meselesi syýahatçylyk
we etnomedeni kommunikasiýa bilen bagla
nyşykly boldy. Oňa gatnaşyjylar yň ara alyp
maslahatlaşmagyna sanly eýýamda syýa
hat žurnalistikasy, medeni media giňişlikde
сheсk-in, täze maglumat kommunikasiýalar y
ulgamynda aň-bilim media taslamalar ýaly
meseleler hem hödürlenildi.
Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiziň
başt ut anl yg ynd a halk ara giň işl ikd e, şol
sanda media giňişliginde eýeleýän ornuny
berkidýän, umumy maglumat giňişligine iş
jeň goşulyşýan Türkmenistanyň bu foruma
döwletleriň arasyndaky syýasy, ykdysady
we ynsanperwer hyzmatdaşlyk babatda
hünär gatnaşyklar yny pugtalandyrmakda
möhüm ähmiýetli ädim hökmünde garaýan
dygyny nygtamak gerek. Çykyşlarda belle
nilişi ýaly, mediaforumyň geçirilmegi sebit
de we ählumumy derejede žurnalistikany

ösdürmekde tejribe alyşmaga ajaýyp müm
kinçilik berýär, Hazar sebitiniň döwletleri üçin
bitewi maglumat giňişligini döretmäge ýar
dam edýän ugurlar y kesgitleýär.
Häz irk i wagtd a biz iň ýurtl ar ym yz
da ägirt uly özgertmeler amala aşyr ylýar
hem-de iri halkara çäreler geçirilýär. Bula
ryň ählisi dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni
çekýär. Şunuň bilen baglylykda, Hazar ýaka
döwletleriň ugurdaş düzümleriniň arasyn
da köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
ugr y boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek,
bilelikdäki media önümlerini döretmek we
olar y ilerletmek wajypdyr.
VI Hazar mediaforumynyň çäklerinde
«Serhetsiz Hazar» atly halkara bäsleşigiň
jemleri jemlenildi. Bu halkara bäsleşikde
«Neýtralnyý Turkmenistan» gazetiniň bölüm
redaktor y Irina Imamkuliýewa «Tomaşaçy
lar yň göwnünden turmak baýragy», gaze
tiň fotohabarçysy Hasan Magadow bolsa
«FotoHazar» ugr y boýunça ýeňiji bolmagy
başardylar. Biz hem ildeşlerimizi bu ajaýyp
ýeňşi bilen gutlaýar ys!
Gurb ans äh et GURB ANSÄH ED OW,
Türkm en ist an yň Daş ar y işl er min istrl ig in iň
Halk ar a gatn aş ykl ar y inst it ut yn yň tal yb y,
«Nes il».
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2021-nji ÝYL: TÜRKM EN IST AN — PAR AH ATÇ YL YG YŇ WE YNAN YŞM AG YŇ WAT AN Y
ŞANLY BAÝRAMA
AJAÝYP TOÝ SOWGADY
G AR A ŞS Y ZLY K —
K A LB YM YZ Y Ň S EN AS Y
guşuňy galkyndyrýar. Ine, düýn
şeýle seýilgähleriň ýene-de biri
peýda boldy. A.Nyýazow şaýoly
bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçe
siniň demirgazyk-günbatar tara
pynda ýerleşýän täze seýilgähiň
toý bagy kesilip, ulanylmaga
berildi. Seýilgähiň umumy meý
dany 9,75 gektara barabardyr.
Bu ýerde 1 uly, 8 sany hem ki
çi suw çüwdürimleri ýerleşýär.
Hormatly myhmanlar, il sylagly
ýaşulular seýilgähiň işine ak pa
ta berenlerinden soňra, döwre
bap desga syn etdiler. Bu ýerde
aýdym-saz bilen gutlamaga ge
len sungat ussatlarynyň we ýa
şajyk aýdymçylaryň şirin owaz
lary belentden ýaňlandy.

Ýerasty geçelgeler —
ömürleriň rahatlygy
ýagtylanýandygyna güwä geç
ýän ýalydy. Açylyş dabarasyna
gatnaşmaga gelen paýtagtlylaryň
ýüzünden nur, gözünden şatlyk
ýagýardy. Sebäbi halk üçin, ýaş
ösdürimleriň geljegi üçin edil
ýän şeýle il bähbitli işler olaryň
ruhuna ruh goşýardy.

ra
hat
ly
gy» at
ly bi
raý
ly
gyň do
wam edýän günlerinde şeýle
amatly ýerasty geçelgäniň hal
kyň hyzmatyna berilmegi aja
ýyp bir sazlaşygy emele getir
di. Täze desganyň toý bagyny

Aşgabat —
seýilgähler mesgeni
Ak mermere bürenen mähri
ban paýtagtymyz diňe bir owa
dan binalary, söwda we dynç
alyş mer
kez
le
ri, sport we sa
galdyş ähmiýetli desgalary bilen
däl, eýsem, ajaýyp seýilgähleri
bilen hem juda gözel görünýär.
Seýilgäh gurmak, ol ýerde ser
howuzlardyr suw çüwdürimleri
ni döretmek bolsa, türkmeniň
ata-ba
ba do
wam edip gel
ýän iň
naýbaşy kesp-kärleriniň biri bo
lupdyr. Biz taryhy maglumatla
ryň üsti bilen ýurdumyzyň dürli
oba-kent
le
rin
de «Ba
gy — Gü
lüs
tan», «Ba
gy — Şäh
ri
bos
san»,
«Ba
gy — Erem» ýa
ly uly bag
la
ryň bolandygyny bilýäris. Şeýle
nusgalyk ýörelgeler Garaşsyzlyk
döwrümiziň hem bezegine öw
rüldi. Halkymyzyň medeniýetli
dynç almagy, wagtlaryny hoş
geçirmegi, saglygyny gorama
gy üçin ni
ýet
le
nen «Ar
ka
dag»,
«Aş
ga
bat», «Bag
ty
ýar
lyk»... ýa
ly ençeme seýilgähler göwün

ýoly bilen öňe barý an kuwwatly se
nag at ýurdun a öwrüldi.
Garaşsyzlyk baýramy türkmen hal
kynyň naýbaşy toýudyr, berkararly
gyň, bagtyýarlygyň dabaralanmasydyr.
Wa
ta
ny
my
zyň baş baý
ra
my
nyň il ag
zybirliginde, ýurt parahatçylygynda
giňden bellenip geçilýändigi döwletli
likden, bagtyýarlykdan alamatdyr. Bu
baýram halkymyzy ösüşiň we rowaç
lygyň ak ýolunda belent maksatlara
ruhlandyrýar, kalplara joşgun berýär.
Häzirki günlerde ýurdumyzyň dur
muşynda möhüm ähmiýeti bolan mu
kaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk
baýramyny mynasyp derejede garşyla
mak, oňa ajaýyp zähmet sowgatlary
ny taýýarlamak üçin joşgunly zähmet
çekýän mähriban halkymyz ähli ugur
lar boýunça beýik sepgitleri eýele
ýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň çar
künjeginde şanly senäniň baýramçy
lyk ruhy aýdyň duýulýar. Gahryman
Arkadagymyzyň yzygiderli tagallasy
netijesinde şähergurluşyk maksatnama
lary üstünlikli durmuşa geçirilip, dün
ýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly
şäherleriniň hatarynda öz mynasyp or
nuny pugtalandyrýan ak mermerli Aş
gabat şu günler baýramçylyk lybasyna
beslendi. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde
bolşy ýaly, gözel paýtagtymyzda hem
bu şanly senä bagyşlanyp, ençeme des
galar ulanmaga berilýär.
Goý, berkarar Diýarymyzy dünýäniň
ykdysady taýdan ösen döwletleriniň ha
taryna çykarýan, beýik ösüşleriň ýur
duna öwren hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, tutumly başlan
gyçlary hemişe rowaç bolsun!
Jah an ORAZ OW A,
Türkm en ist and a Saýl awl ar y we sal a
salş ykl ar y geç irm ek boý unç a merk ez i
top ar yň edar as yn yň esas y hün ärm en i.

H

rimiziň ençemesinde ýerüsti we
ýerasty geçelgeler gurlup, dün
ýä ýol gurluşygynyň täzeçilligi
ýurdumyzda barha giňden or
naşdyrylýandyr. Ýerasty geçel
geleriň bolmagy ähli şäherliler,
ylaýta-da, ýaş nesillerimiz üçin
döredilýän amatlyklaryň biridir.
Çagalar, mekdep okuwçylarydyr
ýaşuly nesiller şeýle geçelgeler
den gaty arkaýyn, howlukman,
ine-gana ýöräp bilýärler. Tutuş
Diýarymyzda «Ýol hereketiniň
howp
s uz
l y
g y — öm
r ü
m iz iň

kesen hormatly myhmanlar ýe
rasty geçelgäniň ilkinji ýolag
çylary boldular. Olar geçelgede
döredilen dürli amatlyklar bi
len tanyşdylar hem-de bu ýerde
ýerleşýän dükanlara syn etdiler.
Toýly günlerde şeýle şatlykly
habarlaryň goşalanmagy döwlet
lilikden, döwranlaryň hözirin
den nyşan. Täze desgalaryňyz
gutly bolsun, hormatly ildeşler!
Gadamlaryňyz batly, nesilleriňiz
şöhratly bolsun!

äzirki wagtda Garaşsyz Türkmenistanyň milli ykdysadyýeti diwer
sifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär. Halk hojalygynda gaýtadan işleýän
täze senagat kärhanalarynyň gurulmagy, olarda sanly ykdysadyýe
tiň ornaşdyrylmagy döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna
üstünlikli barýan ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi gazanmaga
ýardam berýär. Hususan-da, sanly ulgamyň netijeli ösdürilmegi Diýarymyzda
önümçiligi iň kämil innowasiýalar esasynda dolandyrmaga şert döredýär. Mu
nuň özi ýurdumyzda ösüşiň innowasion ugrunyň ösdürilýändigini we ykdysa
dyýetimiziň döwrebaplaşdyrylýandygyny subut edýär.

ÖSÜŞ IŇ INN OW AS ION UGR Y

Güýzüň ilkinji gadamy dü
şende, Bilimler we talyp ýaşlar
gününde welaýatlarymyzda we
etraplarymyzda birnäçe bilim
ojaklarynyň ýaşlaryň hyzmaty
na berlenine entek köp wagt
geçenok. Düýn paýtagtymyz
Aşgabatda döwrebap seýilgähiň
we ýerasty geçelgesiniň açylyş
dabarasynyň bolmagy şeýle şat
lykly habarlaryň üstüni ýetir
di. Ýadyňyzda bolsa, hormatly
Prezidentimiz ýylyň başynda,
has dogrusy, 26-njy ýanwarda
paýtagtymyz boýunça geçiren
iş saparynda şeýle täze desga
laryň gurluşygy bilen içgin gy
zyklanypdy. Ine, şol il bähbit
li işler Garaşsyzlyk toýumyzyň
öňüsyrasynda öz miwesini ber
di. Hormatly Prezidentimiziň ilgünümiz üçin edýän taýsyz ta
gallalarynyň netijesinde amala
aşýan şeýle döwletli işler naý
başy baýramymyza özboluşly
toý gatanjyna öwrüldi.
Düýn saba-säherde Aşgaba
dyň A.Nyýazow şaýoly bilen
Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň
ugry mynasyp şatlyk-şowhuna
beslendi. Şaýoluňdyr köçäniň
ugrunda parlap duran Döwlet
baýdaklarymyz, köçeleriň etegi
ni jähekläp oturan bezeg gül
leri, göýä, bu baýramçylygy
gutlaýana çalymdaşdy. Owadan
we göni ýollaryň gyralarynda
ky yşyklandyryjylar bolsa, misli
halkymyzyň ak bagtynyň barha

Düýn täze seýilgähiň gola
ýynda ýerasty geçelgäniň hem
açylmagy paýtagtlylary diýseň
begendirdi. Sebäbi ýerasty ge
çelgeler ömürleriň howpsuzlygy,
rahatlygy hasaplanýar. Syn ed
ýän bolsaňyz, soňky döwürlerde
uly şaýollarymyzyň we köçele

”

Düýn saba-säherde
Aşgabadyň A.Nyýa
zow şaýoly bilen Hoja
Ahmet Ýasawy köçe
siniň ugry mynasyp
şatlyk-şowhuna beslen
di. Şaýoluňdyr köçäniň
ugrunda parlap duran
Döwlet baýdaklary
myz, köçeleriň etegini
jähekläp oturan bezeg
gülleri, göýä, bu baý
ramçylygy gutlaýana ça
lymdaşdy. Owadan we
göni ýollaryň gyralaryn
daky yşyklandyryjylar
bolsa, misli halkymy
zyň ak bagtynyň barha
ýagtylanýandygyna
güwä geçýän ýalydy.

”

T

oý a sowg atl y barm ak halk ym yz yň iň asyll y ýör elg e
ler in iň bir id ir. Ýurd um yz yň çar künj eg ind e muk add es
Gar aşs yzl yg ym yz yň şanl y 30 ýyll yk baýr am yn yň bel
len ilý än günl er ind e gurl up, ulan ylm ag a ber ilý än täz e
desg al ar yň, ýaş aý yş jaý topl uml ar yn yň, çag al ar bagl a
ryn yň we mekd epl er iň san y barh a artý ar.

Garaşsyzlyk türkmen halkynyň yk
bal äleminde dogan nurana Kuýaşdyr.
Häzirki günlerde ýurdumyzyň ähli
künjeklerinde mukaddes Garaşsyzlygy
myzyň 30 ýyllyk şanly toýuna ruhu
belentlik bilen taýýarlyk görülýär.
Garaşsyzlyk döwletimiziň, halky
myzyň at-abraýyny, şöhratyny, mer
tebesini, ruhy dünýäsini belende gö
terdi. Garaşsyzlyk ýürekleriň egsilmez
buýsanjydyr, başymyzyň altyn täjidir.
Onuň waspy umman ýaly egsilmezdir,
erkanalyk waspy sena bolup ýaňlanyp,
aýdyma, saza, esere öwrülip, kalplaryň
töründe müdimilik orun tutup, ylha
myňy joşdurýar, on iki süňňümize or
nap, mizemezlige, ezizlige, bakylyga
eýe bolýar.
Geçen asyryň ahyrlarynda, has
takyg y, 1991-nji ýylda ýurdumyzyň
Garaşs yzlyg yn y gazanmag y bilen,
ata Wa
ta
n y
my
za, mäh
ri
ban hal
ky
myza erkan alyk döwran y dolandy.
Hormatly Prezidentimiziň öňdeng ö
rüjilikli, çuň paras ada ýugrulan içeri
we daş ary syýas aty Garaşs yz, baky
Bitarap ýurdumyzyň we türkmen
halkyn yň at-abraýyn y dünýä dere
jes in e çykardy, älem-jahan a meşhur
etdi. Durmuş ugurly ykdys ady syýa
saty alyp barýan Garaşs yz Türkme
nistan bu gün durmuş hajatlaryn a,
adamlaryň ýaş aýyş derejes in i has-da
gowulandyrmag a, täze ýaş aýyş jaýla
ryn y, mekdeplerdir çag alar baglary
ny, saglyg y goraýyş desg alaryn y giň
gerimde gurmag a uly ähmiýet ber
ýär. Her ýylda zähmet haklaryn yň,
pens iýalaryň, döwlet kömek pulla
ryn yň, talyp haklaryn yň möçberi
10 göterim ýokarlandyrylýar. Bu gün
Ga
raş
s yz, ba
ky Bi
ta
rap Wa
ta
n y
myz
bedew batly ösüşleriň, parahatçyly
gyň, dost-dog anlyg yň, toý-baýramyň,
gurmag yň we döretmeg iň röwş en

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda
milli ykdysadyýetimizi köpugurly ös
dürmek we bäsdeşlige ukyply önüm
çiligi kemala getirmek ugrunda ägirt uly
özgertmeler durmuşa geçirildi. Daşary
ýurtlarda öndürilen döwrebap innowa
sion tehnologiýalar halk hojalygynyň
pudaklaryna ornaşdyrylyp, ykdysady
ýetimiziň innowasion üpjünçiligi has-da
ýokarlandyryldy. Bu bolsa ýurdumyz
da sanly ulgamy ösdürmäge we onuň
mümkinçiliklerinden giňden peýdalan
maga ýardam edýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly baştu
tanlygynda ýurdumyzda milli ykdysady
ýetimiziň döwrebaplaşdyrylmagyna we
onuň ähli pudaklaryna ösen tehnologi
ýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn uly
üns berilýär. Döwlet Baştutanymyzyň
Karary bilen «Türkmenistanda 2019 —
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» tassyk
lanylmagy hem muňa aýdyň şaýatlyk
edýär. Ykdysadyýetimizi sanlylaşdyr
magyň ähli ugurlaryny öz içine alýan bu
resminama esasynda ýurdumyzda sanly
reforma üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda
sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň ka
nunçylyk binýady yzygiderli berkidilip,
amala aşyrylýan özgertmeler maksat
namalaýyn esasda durmuşa geçirilýär.

Muňa mysal hökmünde, «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşma
gyň Watany» ýylymyzda milli Liderimiziň
Karary bilen tassyklanan «Türkmenis
tanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet mak
satnamasyny» hem-de ony amala aşyr
mak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň
Meýilnamasyny görkezmek bolar. Mu
kaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygy toýlanýan 2021-nji ýylda kabul
edilen bu maksatnama «Türkmenistan
da 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdy
sadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyn
da» göz öňüne tutulan wezipeleriň amala
aşyrylmagyny hem-de döwletimiziň jemi
içerki önüminde maglumat-aragatnaşyk
tehnologiýalarynyň ornunyň has-da ýo
karlandyrylmagyny doly üpjün eder.
Garaşsyzlyk we sanly ykdysadyýet
— ösüşleriň gözbaşy. Döwlet Garaş
syzlygymyz bize özbaşdak ösüş ýoluny
saýlap almaga, ykdysadyýeti ösdürme
giň türkmen nusgasyny we sanly ykdy
sadyýeti kemala getirmäge ýardam etdi.
Munuň özi türkmen ykdysady gudraty
nyň gysga wagtyň içinde dünýä ýaýyl
magyna we halkymyzyň abadan dur
muşda ýaşamagyna mümkinçilik berdi.
Pirm uh amm et EKÄÝ EW,
Türkm en döwl et ykd ys ad yý et we
dol and yr yş inst it ut yn yň uly mug all ym y.

CMYK
2020-nji
ŞENBE
2021-nji ÝYLYŇ 28-nji
16-njy NOÝABRY,
SENTÝABRY,
PENŞENBE

GAR AŞS YZLYK WE TÜRKM ENÇ IL IK ÝÖR ELG EL ER I

Söýenişen — ýykylmaz
«Nes il terb iý es ind e türkm enç il ik ýol y» atl y
mak al al ar topl um ynd an

D

öwlet Baştutanymyz täze okuw
ýylynyň ilkinji güni talyplar we
okuwçylar bilen duşuşygynda: «Bi
rek-birege hemaýat etmek, hormat
goýmak, ejize ganym bolmazlyk
halkymyzda müdimilik gelýän kadadyr»
diýmek bilen, ynsanperwerligiň, ýokary
ahlaklylygyň altyn dänelerini ýaşlaryň boz
toprak kimin arassa kalbyna sepeledi.
Ynsan kalby bolsa juda duýgur när
se. Şatlygy-begenji, joşguny-tolgun
many, gaýgyny-gussany şeýle bir inçe
lik bilen yzarlaýar welin, haýran galyp
oturansyň. Edil daýhanyň bugdaýy
orup, döwüp, galbire salyp, şemally
gün sowrup, üwänden soň hem eläpeläp elekden geçirişi ýaly arzylaýar. Se
bäbi geljekki uzak ömrüň dowamyn
da hakyky dosty tanamak işi durmuş
tejribesini, synaglary we synmalary,
gaýtgynlary we daşgynlary talap edýär.
Tanyş garrylarymyzyň biri elmydama:
«Toý gü
nü
ňi ýat
lar hem ge
lip, tans
edip, şowhun berip sowup gidýärler.
Aýt, aýt, kyn günüňi aýt» diýmegi hala
ýardy. Görlüp oturylsa, ynsan durmu
şynda şowlulyk we şowsuzlyk, üstünlik
we asgynlyk, toý we ýas... gezekli-geze
gine şol geler durar ekeni. Halkymy
zyň ganyna, janyna siňip giden biriniň
başyna iş düşende hemaýat etmek, el
kömegini, dil kömegini bermek ýaly
asylly häsiýetleri şular ýaly ýagdaýda
öz ornuna eýe bolýar. Bu häsiýetler,
esasan-da, ata-enelerdir mugallym
lar tarapyndan ýaşlaryň terbiýesine
siňdirilýär. Talyplyk, esgerlik ýylla
rynda berlen kömekler has-da ýatda
galyjy bolýar. Bäş ýyllap ýokary okuw
mekdebinde bile okan ýyldaşymyzyň
wideokasetadaky toý gutlagyny yzy
na saradyp, gaýtalap-gaýtalap görýä
ris. Gutlagda ol topardaş gyzlarymy
zyň üç-dört sanysynyň adyny tutup,
professor-mugallymlaryň tabşyryk
laryny ýerine ýetirmekde, ylaýta-da,
döwlet synaglary döwründe olaryň
hemaýaty bilen oňat bahalara eýe bo
landygyny ýatlap, minnetdarlyk bil
dirýär. Ýyldaşymyzyň özi-de zehinsiz
oglan däldi. Oňat bahalar bilen okardy.

Türkm en ist an yň Oba ho
jal yk we daşk y gurş aw y go
ram ak min istrl ig in iň Gid
rom et eor ol og iý a bar ad ak y
gull ug yn yň ýurd um yzd a şu
gün — 16-njy sentý abrd a
bolm ag yn a gar aş ylý an ho
wan yň ýagd aý y bar ad a ber
ýän magl um at y.
Aşgabatda: açyk howa bolup,
gündogardan tizligi sekuntda 8
— 10 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +19... +21° maýyl,
gündizine +36... +38° yssy bolar.
Howanyň basyşy 730 mm. Çygly
lygy 5 — 25 %.

Ýöne adam öz-özüni açýança nämede bolsa wagt gerek bolýan ekeni. Ze
hin-başarnygy açylýança ýatkeşligine,
düşünjeliligine esaslanyp, iş ýöredýän
adamlara-da yzagalak diýip bolma
ýar. Haçan-da olar ýoldaşlarynyň çyn
ylma, kitaplara, taglymlara göwün be
rip, ylym-bilimini artdyrýandygyna
göz ýetirenlerinde bolsa, hakykatyň
syrlaryny açyp, ýokary derejelere ýet
megi başarýarlar.
Türkmende ekabyrlyk diýip bir hä
siýet bar. Synpdaşlaryň, goňşy ýaşaýan
çagalaryň, işdeşleriň, hatda doganlaryň
arasynda hem ekabyry saýlanýar duru
berýär. Ekabyrlyk kähalatlarda ýaşyňada seretmeýär. Öz deň-duşlaryna ýa-da
özünden uly oglanlara hem ekabyrlyk
edýän ýigitler barmak basyp sanardan
kän. Mekdepde ekabyrja oglan-gyz
laryň synpdaşlarynyň agzybirligine,
okuwda, ýaryşda öňe saýlanmagyna
sebäp bolýan pursatlaryna kän gabat
gelmek bolýar. Özi görelde bolmak bi
len bilelikde olar yza galýan okuwçyny
hem goldaýarlar. Ejizräjik oglanlara
azar berýän garagollara hem hakykaty
düşündirmegi, ejiziň arkasynda dur
magy başarýarlar. Şeýle çagalar mugal
lymyň hem gol kömegidir. Synpyň ýe
tişiginiň hem-de gatnaşygynyň ýokary
bolmagynda ekabyrlaryň hyzmaty ulu
dyr. Goňşuçylykda hüý-häsiýeti alyş
ýan ulurajyk oglanlar bilen gatnaşmak
kiçi ýaşlylaryň her birine ýol açýar. Şeý
le ekabyr ulular öýlerinden uzagrakda
ky toý-märekäniň göreş tutmak, bagşy
diňlemek ýaly tomaşasy tamamlanan
dan soň, eýe çykyp goňşy oglanjyklary
toplap alyp gaýtmagy başarýarlar. Şular
ýaly çagalar ulalanda oba kethudasy,
märekäniň ekabyry, edara-kärhananyň
ýolbaşçysy bolup ýetişýärler. Ýaşlygyn
dan başlap çagalarynyň we okuwçylary
nyň şeýle ukyp-başarnygyny ösdürmek
we açmak bilen ata-enelerdir mugal
lymlar halkymyzyň dowam edip gelýän
el kömegini, dil kömegini bermek, he
maýat etmek, sylag-hormat etmek ýaly
taňryýalkasyndan başga hiç hili maddy
peşgeşi talap etmeýän milli häsiýetlerini
ösdürýärler.

Ilimizde «Öli aýatdan doýmaz,
diri hezzetden» diýen aýtgy bar.
Hezzet-hormat goýulýanyny duýup
ýaşamak ululary bir gez beýgeldýär.
Aslynda, ula hormat goýmak, kiçini
sylamak maşgala terbiýesiniň özeni
ni düzýär. Atanyň orny, enäniň sy
lagy, aga-ýeňňäniň sarpasy olara go
ýulýan sylag-hormata gaty baglydyr.
Maşgaladaky her bir adam uludygyna
ýa kiçidigine, girdeji getirýändigine,
gaz ançs yzd yg yn a, sagd ynd ygyna,
ýa-da ýarawsyzdygyna, görk-görmek,
häsiýet, fiziki durnuklylygyna se
retmezden, sylaglanmaga we hor
matlanmaga, söýülmäge, söýmäge,
ruhy goldaw berilmäge, dogry ýola
çag yr ylm ag a, öwülm äge, göwün
lik berilmäge haklydyr. Bu häsiýet
ler türkmeniň öňden gelýän milli
ýörelgesidir. Hemme zat oňatlyga
esaslananda, hiç hili mesele döre
meýär. Dilinden dür dökülip duran
ene, parasatly ata, dogumly we ga
zançly ogul, hyzmatly we mähriban
ene, sagatja we ýuwaşja çaga her bir
öýüň bagt baýlygy. Ýöne bu durmuşda. Beýle bolmanam biler-ä. Gahar
jaň atanyň hem ýüregine barýan ýol
hökman bolaýmaly. Ýogsa goňşymyz
Hally gelneje daş-töwerek tarapdan
yzgytsyz hasaplanýan ýanýoldaşyny
öwüp: «Başy dik bolsun atamyzyň,
çagalarynyň arasynda arlawersinler
şular. Wah, daşymyzyň goragydyrlar
bular» diýip nygtap durmazdy. Ynjyk
gaýynenäniň höwes-islegini öwrenip,
öý-içers in i gül-päp e edip, nah arşoruny bal ýaly taýýarlap, ýorganýassyklarynyň içini-daşyny ýuwupdurlap, entek çygka ütükläp, serent
ýaly edip bir hatara düzüp, onuň iň
ýakyn syrdaşyna öwrülen gelni hem
tanaýarys. Şu wagt sökel görünýän
adamyň düýn sag bolandygyna, nesip
bolsa, ertir töweregindäkileriň mähri,
üns-aladasy, däri-dermanyň kömegi
bilen ýene-de aýak üstüne galyp git
jekdigine şübhe bolup bilmez. Gazanç
meselesinde hem güýji ýetýän her bir
adam özüne ýaraşa iş tapyp gymyldap
ýörse, tüweleme, hor bolanok, Hu
daýa şükür. Halalja girdejiniň bolsa
hümmeti içinde. Onda-da erkek kişi
niň girdejisiniň. Girdeji maýasy bilen
çykdajysynyň aratapawudyny saýhal
lap bilýän maşgala hiç mahal hor bol
maýar. Esasy zat bolsa, şeýle maşgala
gatnaşyklarynyň pugtalygynda hemde hormat-sylagda jemlenýär.
Haçan-da maşgalada ulynyň uly ýe
rinde hormatlanmagy öwredilse, şeýle
çagalar köpçülik ýerlerinde, jemgyýet
de utanmaly bolmaýarlar. Dili salamly,
hormat-sylagly şeýle ýaşlary göreniň
de, başyň gök direýär. Işläp oturan
syň, iş otagyň gapysy ýuwaşja kakylar.
Mährem ýüzleriň biri görner-de, hor
mat bilen salam berer. Göwnüň açylyp
gider. Daşyňdan hiç zat diýmeseň-de,
içiňden alkyşlara beslärsiň. Bagtynyň,

Arçabilde: açyk howa bolup,
gündogardan tizligi sekuntda
7 — 9 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +18... +20° maýyl,
gündizine +35... +37° yssy bolar.
Howanyň basyşy 702 mm.
Çyglylygy 10 — 30 %.
Balkan welaýatynda: az
bulutly howa bolup, demirgazykgünbatardan tizligi sekuntda
8 — 13 metre ýetýän şemal öw
ser. Howa gijesine +18... +23°
maýyl, gündizine +32... +37° yssy,
kenarýaka etraplarynda
+26... +31° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa
+29... +31°, basyşy 753 mm. Çyg
lylygy 35 — 55 %.
Awazada: howa +28... +30°, basy
şy 759 mm. Çyglylygy 30 — 50 %.
Balkanabat şäherinde: howa
+35... +37°, basyşy 757 mm. Çyg
lylygy 25 — 45 %.

ýolunyň elmydama ýüregi ýaly açyk
bolmagyny arzuwlarsyň. Ine, hormatsylagyň getirýän netijesi.
Türkmen özünden uly gyz dogan
laryna durmuşa çykýança «gyz do
gan», maşgalaly bolansoň hem «aýal
dogan» diýip ýüzlenýär. Özünden
kiçileriň hemmesine-de «uýam» diý
mek bilen zenan maşgalanyň mähirmuhabbetini sarpalamagy başarýar.
Uýalarym köp bolsa-da, onuň bilen
hiç hili garyndaşlyk gatnaşygymyň
ýokdugyna seretmezden, «uýajy
gym» diýip atlandyranymy kem gö
remok. Edil günde-günaşa sesini eşi
dip durmasam-da, duşan ýerlerimde
şu hormatly at bilen ony arzylaýan.
Olam onuň maňa goýýan hormatsylagy bilen gazanan peşgeşi. Gu
daçylyk diýen ýörelge pynhanlygy
talap edýär. Sebäbi gözden-dilden
goranylýar. Ol welin görüp-bilip ýö
ren gyzlarymyzyň biriniň adyny tu
tup, ilki bilen maňa maslahat salyp
dy. Ikelläp oňladym. Sebäbi diýilýän
gyz tüýs onuň maşgalasynyň babydy.
Ýöne ara uzak boldumy ýa-da ne
sibesinde ýokdumy, bu söwda ba
şa barmady. Ol soňra maşg al as yna
bap gel ip duran gyzy tapyp, ogl u
ny öýerd i. Şond a-da ilkinj i buşl ug y
eşid en men bold um. Gelni gaýd yp
gel end e onuň meni aýal dog anl a
rynyň biri ýal y hal atl amag y, agt y
gy boland a «daýza paý» diýip ady
my tutmag y diňe hezzet-hormat yň
miwes i. Bu gezeg em şeýl e bold y.
El tel efonymd a onuň belg is ini gö
rüp, özünd en öňürt i sagl yg yny so
rad ym. Ol özüne mahs us şad yýan
lyk bil en ýylg yryp: «Hud aýa şükür,
ýöne kiçij ek ýeg ençiň arzy bar. Ol:
«Daýzama gurbanl yk köýnek ede
ňzokmy?» diýip, meni öz ugruma
goýmaýar» diýd i. Özüne alan bol
sa, gowy görüp maňa-da alaýan
dyr öýd üp sagbols unyny ýet ird im.
Bahas yny sorad ym wel in, «Sowg a
dyň bahas y soralmaýar» diýip jo
gap berd i. Birhil i utanyp gitd im.
«A gyz, beýtme-dä, ond a menem
öwezin e bir zatjyk alyp bereýin-le,
gurbanlygyňa» diýdim welin, ol ýene
ýylgyrdy-da: «Öwezine mähir ber»
diýip, gunt düşen ýaly jogap berdi.
Onuň bu sözleri göwnümi gozgalaňa
saldy-da, göz güzerime birnäçe dam
ja tolkun syçratdy.
Ine, bu-da türkmeniň özara sylaghormatynyň ýene-de bir janly my
saly. Ata-babalarymyzyň aýdyşy ýa
ly, ynsan ogluna hormat-sylagdan,
hyzmat-hezzetden bolsa doýma ýok.
Ogulb eg JUM AÝ EW A,
«Nes il».

Ahal welaýatynda: az bulutly
howa bolup, gündogardan tizligi
sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine
+18... +23° maýyl, gündizine
+33... +38° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa
+36... +38°, basyşy 739 mm.
Çyglylygy 5 — 25 %.
Tejen şäherinde: howa
+35... +37°, basyşy 742 mm.
Çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: az bulutly
howa bolup, demirgazyk-gündo
gardan tizligi sekuntda 8 —13
metre ýetýän şemal öwser. Howa
gijesine +14... +19° maýyl, gündizi
ne +32... +37° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa
+34... +36°, basyşy 740 mm. Çyg
lylygy 15 — 35 %.
Kerki şäherinde: howa
+35... +37°, basyşy 734 mm.
Çyglylygy 5 — 25 %.

Mary welaýatynda: açyk howa
bolup, demirgazyk-gündogardan
tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýet
ýän şemal öwser. Howa gijesine
+15... +20° maýyl, gündizine
+32... +37° yssy bolar.
Mary şäherinde: howa
+35... +37°, basyşy 739 mm.
Çyglylygy 5 — 25 %.
Baýramaly şäherinde: howa
+34... +36°, basyşy 734 mm.
Çyglylygy 10 — 30 %.

Daşoguz welaýatynda: açyk
howa bolup, günorta-gündogar
dan tizligi sekuntda 6 — 11 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+13... +18°, gündizine +30... +35°
maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa
+33... +35°, basyşy 751 mm.
Çyglylygy 15 — 35 %.
Köneürgenç şäherinde: howa
+31... +33°, basyşy 749 mm.
Çyglylygy 20 — 40 %.

«ÝOL HER EK ET IN IŇ HOWPS UZLYG Y — ÖMR ÜM IZ IŇ RAH ATLYG Y»

PARAHATLYK — ÝÜREK BAÝDAGY, ÄLEM-JAHAN — MÄHIR MUKAMY.
Ý O LL AR YM Y Z
A S UD A B O LS U N !

B

erkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýol
hereketiniň howpsuzlygy ugrunda oňyn özgertmeler durmuşa
geçirilýär. Ýol hereketiniň asudalygyny, howpsuzlygyny üpjün
etmek, pyýadalaryň we sürüjileriň ýol hereketiniň kadalary
baradaky düşünjelerini ýokarlandyrmak, ýol-ulag hadysalarynyň öňüni
almak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Muňa «Ýol hereketiniň
howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketine bagyşlanyp
geçirilýän biraýlygyň dowamyndaky Meýilnama boýunça tassyklanan
toplumlaýyn çäreler aýdyň şaýatlyk edýär.
Ýurdumyzyň çäginde ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmegiň hu
kuk esasyny kesgitleýän, ýol hereketiniň howpsuzlygy çygrynda döreýän
gatnaşyklary düzgünleşdirýän we raýatlaryň saglygyny, emlägini gorap
saklamagy üpjün etmäge, olaryň hukuklaryny, kanuny bähbitlerini, şeýle
hem daşky gurşawy goramaga gönükdirilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy
hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Bu Kanunda ýol hereketi
ne gatnaşýan adamlaryň janynyň we saglygynyň hojalyk işiniň ykdysady
netijelerinden hem-de ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi üçin
döwletiň jogapkärçiliginiň ýol hereketine gatnaşýan adamlaryň jogapkärçili
ginden ileri tutulmagy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmekde raýat
laryň, jemgyýetiň we döwletiň hukuklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň
berjaý edilmegi babatdaky kadalar düzgünleşdirilýär. Ýol hereketiniň howp
suzlygyny üpjün etmek boýunça işe ýörite maksatnamalaýyn çemeleşilme
gi, Türkmenistanda ulanylmagy, hereket edýän standartlar bilen düzgünleş
dirilen tehniki serişdeleri we gurluşlary toplumlaýyn ulanmak, ýol hereketiniň
howpsuzlygynyň derejesini peseltmegiň hasabyna ýollaryň geçirijilik müm
kinçiligini artdyrmak ýa-da beýleki maksatlar üçin ýol hereketiniň guralyşyn
da üýtgetmeleriň girizilmegine ýol bermezlik ýol hereketiniň howpsuzlygyny
üpjün etmegiň esasy ýörelgeleri bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen her ýylyň sentýabr aýynda
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň geçi
rilmegi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň saglygyny gorap
saklamak bilen baglanyşykly asylly maksatlardan ugur alýar. Ýol hereketiniň
howpsuzlygyny üpjün etmegiň kadalarynyň, düzgünleriniň talabalaýyk ber
jaý edilmegi barada talyp ýaşlaryň, mekdep okuwçylarynyň arasynda dü
şündiriş hem-de wagyz-nesihat çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Ýol
hereketine gatnaşyjylaryň ýolda özüni alyp barmagynyň medeniýeti, pyýada
ýolagçy bilen sürüjiniň sazlaşykly hereketi, ýolda howpsuzlygy berjaý etmek
ýaly mowzuklarda açyk sapaklardyr maslahatlar guralýar. Alnyp barylýan bu
işler bolsa özüniň oňyn netijesini berýär hem-de ýollarymyzyň asudalygyny,
ömrümiziň rahatlygyny üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolýar. Türkme
nistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we
onuň ýerli Geňeşleri tarapyndan tele we radioýaýlymlarda «Ýol hereketiniň
howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly gepleşikleriň taýýarlanylmagy-da
oňyn netijesini berýär.
Halkymyzyň saglygy we eşretli ýaşaýşy ugrunda taýsyz tagallalary edýän
Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, alyp barýan il-ýurt
bähbitli işleri rowaçlyklara beslensin!
Emir BAÝR AM OW,
Türkm en ist an yň Magt ymg ul y adynd ak y Ýaşl ar gur am as yn yň
Merk ez i Geň eş in iň halk ar a hyzm atd aşl yg y böl üm in iň esas y hün ärm en i.

Hemmämiz üçin,
saglygymyz üçin
Jemgyýetçilik we köpçülik ýerlerinde 2 metr howpsuz
aralygy saklaň!
Daşaryk çykanyňyzda agyz-bur un ör tüklerini
dak ynm ag y ýatd an çyk arm aň!
Horm atl y ildeşl er! Pas yll ar yň çal yşmagy bilen bagly
lykda, ýüze çyk yp bil äýj ek möws ümleý in ýiti respirator
ýok anç kes ell er iň öňün i alm ak maks ady bilen, pas yllara
görä gün ter t ibin i dogr y alyp barm ak zerurdyr.
Horm atl y ata-enel er! Çag al ar yň yz y pasla görä geý in
dirmek we olar yň saglygyny goramak siziň öz eliňizdedir.
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Hyý ald ak y heýk el
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şu wagt hem: «Geli
bem, meni görmän
gidipdir» diýip,
öýkeläp oturan ýaly.
Hemme kişiden
beýdip göwün etmeýändigini bilse
mem, bu hatany bir-iki ýola goýberip
dim. Indi wagt kän-de, ol ýok.
«Ýekelik Hudaýa ýagşy». Ýanyna gar
şy gelerimizi islemesi, «Oturyberseňizle, ynha dälmi öýüňiz?! Gaýdarsyňyzda» diýmesi ýalňyzlyga gözlenen çäre
eken asyl. Gije birçene barýança otur
sagam, az ýalydy göwnüne. «Siz gelse
ňiz, wagt bahym geçäýýär. Hiýh, eýýäm
on iki bolaýypmy?!» diýşi şu wagt hem
gulagymda. Ol äheňden her gezek al
jyraňňylyk gatyşykly gussa duýlardy.
Ynanmazçylyk edip, sagada ýiti-ýiti se
retmesine müýnli halda ýylgyrardyk.
Birdenem kaýyllyk alamaty çaýylardy
ýüzüne. Köplenjem ukusynyň gaçýan
dygyndan zeýrenerdi. Hiç haýsymyz
hiç zat diýmesegem, öz soragyna özi
jogap bererdi: «Garrylyk-da».
Onuň ýanynda oturyp, gürrüňlerini
diňlemegem sogabyňa ýazylýan pur
satlardan eken. Olar hasam ýyldyzlara
bakanyňda erteki bolup hyýalyňa gir
ýär. «Daşarda ýataýaly?!» diýip ýany
na özelenip barmamam şonuň üçindi.
Eşiden zatlaryma halys monça bolan
wagtlarym: «Mama, sen duranja bir
janly kitap-la!» diýsem: «Wah, men
başymdan geçenleri gürrüň beräýýändä» diýerdi.
Şol başdan geçenlerine agtygynyň
bir gün çyr-çytyr akyl ýetirjek bolup,
dert-azara galjagyny ol şonda bilmän
aýdypdy. Başdangeçirmelerimiň içine
özüniň ilkinji bolup girjegini hem bil
män gidipdi. Wagt geler, şu ýyldyzly
gijeleriň birinde menem edil özüniňki
ýaly, maňa meňzeş agtygyma ol hakda
gürrüň bererin. Ol bolsa bize ho-ol ýo
kardan gözüni gypar...

”

«Ömrüňden soňky ömür»
diýilýän, megerem, seni
gowy görýänleriň hyýalynda
ýaşamakdyr. Her gürrüňçilikde
ýagşylykda ýatlanmakdyr.
Ýagşylykda ýatlanýanlaryň
ählisi bolsa, görelde alarlyk
kişilerdir. Olara hyýalyňda
heýkel dikýäniňem hut şu
sebäpden.
Şu gün aýaklarym meni ýene
olara alyp gaýtdy. Howla,
otaglara aýlanmaga durdum.
Ine-de, onuň oturan ýeri, çaý
içen käsesi, äýnegi, hasasy,
namazlygy... «Bir özi ýok» diýip
owamy dolduryp, ýokaryma
äňetdim. Birdenem, babamyň
gapdalyndaky suratda nazarym
eglendi. Dilime gelenem şu söz
boldy: «Hanha-da, mamam».

”

(OÝL ANM A)

tomusda şu ojaga hökman maňlaýy
myzy diräýmelidik. O wagtlar mamam
lar bilen aramyz ep-esli daşdy. Herimiz
obanyň bir ujunda diýen ýalydyk. Soň
göçüp gelipdik ýanlaryna.
Ýöne hemme zat: gaýnap duran
kitiriň agzynda bankalaryň buga tu
tulyşam, krandyň başynda ejemiň bir
hamyr jam üljeleri ýuwşam, tigirlenip
barýan üljeleri kowalaýşymam, elimiz
taýakly arylary kowşumyzam... bary
ýadymda.
Üljeler gazana gapgarylansoň, bal
bolýança garaşmalydyk. Ysy ýaýrap
ugrandan, duruwymyz bolmazdy.
«Mama, bal bişmedimi?» diýip, gar
şy ýanyna barardym. Hemişeki edişi
ýaly, kiçijek jama bir susak guýup be
rerini islärdim. Gülgüne bally tabak
şondan soň birsellem hemmämize iş
bolardy...
Şol gezek çaky, bal ejemiň göz öňü
ne getirişinden az çykdy. Muny içi bal
syz bankalaryň dört-bäş sanysyna na
ýynjar nazaryny aýlap oturyşyndanam
biläýmelidi. Öýe girip barşyma mama
myň: «Asyl, gynanmagyn, «Az bolsun,
uz bolsun» diýipdirler. Işşalla, berekedi
içinde bor» diýmesine ejemiň baş ata
nyny görüp galdym.
Ol onuň durmuşda ulanýan şygarla
rynyň iň naýbaşylarynyň biridi. Kalby
***
Bal ýapyşlyk möwsüminiň mamam ňa giňgöwrümlilik aralaşdyrýan gud
larda aýratyn hezili bardy. Her ýyl rat bardy ol sözde. Biz soň-soňlaram

SAPARMUHAMMET
YLÝASOW.

Kardiogramma
Altmyşyň onunda...
Hassahanada...
Ýüregmiň sesine diň salyp lukman,
Howlugyp, howsala düşdi-de diýdi:
«Ýüregiňi ýazdyr,
		   gyssagly, hökman...».

bilen näzikligiň tapawudyna düşüne
nem däldirin. Indi näziklik hakda bir
zat aýtmaly bolsam, ilkinji bolup özi
göz öňüme gelýär.
«Döredilen gowy zatlaryň ählisiniň
aňyrsynda näzik ýürek bar» diýip eşi
dipdim. Ýöne ol ýürege edibiljek uly
haýrymyzyň — olary diňlemekdigini
***
welin şol gün bildim. Adam, köplenç,
Onuň hiç haçan boş oturan wagtyna
düşünmän ýalňyşýar, ýalňyşmasagabat gelmersiň. Ýa ig egirýändir, ýa-da
da düşünmeýär. Ine, durmuşyň iň uly
jorap örýändir. Ýanjagazynda-da ba
pelsepesi!
bamdan galan radiosy. Bir gezek örüp
***
oturan jorabyny synlap:
Indi öňki ýaly gelmänim üçin gö
— Mama, bir halkasy gaçyp galyp
dyr-a muň? — diýip dilimden sypdy wün edilmese-de, şu hatar syrgynyň
ho-ol ýedinji tamyna köplenç zyýara
rypdyryn.
— Haý, balam, indi göz galdymy biz ta barýan. Çagakaň beýnä iň pugta ýa
de?! Entegem şu äýnek hezil beräýýär. zylýan zat ulularyň aýdanlary bolarly.
Şuňa güýmenäýmesem, işsizligem ýyk Syrgynyň başyna girenimden, içimden
jak ýogsa. — Biraz gepine dyngy beri mamamyňky ýaly: «Agöýlüler, Temir
bem: — Ulugyzkak, baý, keşde çekendi ler, Işanlar, Kinnikler...» diýip, giden öýi
ris-ä. Hepdede bir tahýa ýetişdirmelidik. goňşularymyzyň ady bilen sanaýan.
Olam bir eşek ýüki oduna çalşylardy. Häzir olaryň hiç birem aýatda ýok. Bu
O wagtlar, näme, bu wagtky ýaly wazyr tamlaryň hemmesi diýen ýaly, birwagt
dap duran gaz barmy?! Gerek-dä odun. zyýarata gelinýän garry öýe, «är ömri
Gyşyň gün-ä hasam. Ýaşyň gaýdansoň, geçdi» diýilýän ojaklara öwrüldi. Eýe
o zatlary etmedik ýaly bolup otyrsyň leriniň orunlaryny ogul-gyzlary eýele
indi. Gürrüň berseňem, ýalan ýalydyr. di. Görmesemem, ol tamlarda olaryň
Kynçylyk bar-a görlendir ýöne... — diý agtyk-çowluklarynyň tanamagy, aýattöwir, degsin etmekleri üçin suratla
mesine utanmak utandym.
Soňam bir zat ýadyna düşen ýa rynyň asylandygyny bilýän. «Hanha,
ly, sandykly tamyna ýöneldi. Görsem, eneň», «Hanha, ataň»... diýip, kim bilýär,
bir elinde kürte, bir elinde-de tahýa. ýene näçe ýola görkeziler ol adamlar?!
«Ömrüňden soňky ömür» diýilýän,
Öňüme oklady ikisinem. «Şol edilen
işlerden, ynha, şujagazlar galypdyr. megerem, seni gowy görýänleriň hyýa
Tahýany-ha babaňa edipdim, bu gara lynda ýaşamakdyr. Her gürrüňçilikde
kürtänem özüm gelinkäm atynypdym» ýagşylykda ýatlanmakdyr. Ýagşylykda
diýdi. Ol işler şeýle bir sünnädi, nepisdi. ýatlanýanlaryň ählisi bolsa, görelde
Haýran galmakdan ýaňa: «Maa-maaa, alarlyk kişilerdir. Olara hyýalyňda heý
biz seniň agtygyň däl ýalak-la» diýdim. kel dikýäniňem hut şu sebäpden.
Şu gün aýaklarym meni ýene olara
Guwandym oňa.
Gözellige düşünişiniň beýle aňyr alyp gaýtdy. Howla, otaglara aýlanmaga
dandygyna göwnüm bitdi. Ol ony gün durdum. Ine-de, onuň oturan ýeri, çaý
delik durmuşdanam gözleýän eken, içen käsesi, äýnegi, hasasy, namazlygy...
asyl. «Mantyny owadan edip bükme «Bir özi ýok» diýip owamy dolduryp,
seňiz, halaman men» diýşini ynjyklyk ýokaryma äňetdim. Birdenem, baba
hasaplardym öň. Diňlemän, bilmän, myň gapdalyndaky suratda nazarym
özümçe baha kesip ýörüpdirin bol eglendi. Dilime gelenem şu söz boldy:
şuna. Belki, men ol wagtlar ynjyklyk «Hanha-da, mamam».
ejem: «Ertir mamaňlara gezmäge gide
liňmi?» diýse: «Bal bişirmägemi?» di
ýer ýörerdik. Görüp otursam, ol ýerde
baldan başga-da, mamam bilen bagly
ýatlamalarym hem «bişen» eken. Men
ol hasyly birwagt ýygnamalydym. Ýöne
bar zat şu güne galypdyr. Nesip-dä.

SÖÝ ÜP ÝAŞ ALY!

AÝMUHAMMET
MERGENOW.

GER EG IM

Başga mähir, başga söýgi küýsemen,
Sen bar wagtyň muhabbete suwsaman,
Öteräk bor, diýsem: «Sensiz ýaşaman»,
Ýöne, bilgin, urup durka ýüregim,
Mähribanym, diňe sensiň geregim!
Men ýalňyz däldirin sen bar mahalyň,
Ýogsam, derdi az däl bu giň jahanyň,
Alla nesip edip duşan mahalyň,
Seni söýer urup durka ýüregim,
Güler ýüzlim, sensiň meniň geregim!

Eger öýkeleşsek, ýeke haýyşym,
Çykmasyn öýkämiz otagdan daşa.
Ünjüde goýmaly ata-enäni,
Gussa salmasynlar gojalşan başa.
Eger öýkeleşsek, bilgin, mähriban,
Daşyndan seredip begenjek bolar.
Şoň üçin bilmesin hiç bir kişiler,
Şärik bolsun bagtymyza gowular.
Eger öýkeleşsek, hiç kim bilmesin,
Agzybir günümiz ýüze sylsynlar.
«Tüweleme!» diýip ýaşy ulular,
Deň-duşlarmyz bizden nusga alsynlar.
Ýasama durmuşa girmäli, ýöne
Oý-hyýal, kalbymyz duýup ýaşaly!
Dawadan hemişe daşda bolaly,
Biz birek-biregi söýüp ýaşaly!

Biri asmankybap, biri ýerkybap,
Käsi laçynkybap, käsi nerkybap,
Dünýäň gujagynda burk urýan gülap,
Ömür kerwenime tirkeşlerim bar,
Kärdeşlerim bar.

GURBANJEMAL
ANNAKOWA.

KÄRD EŞL ER IM BAR

Ýazman ýaşap bilmeýänme nalaman,
Sebäp bu ykbala ýardaşlarym bar.
Il içinde hormatlanan, halanan,
Ir säher didara zardaşlarym bar,
Kärdeşlerim bar.
Döredýärler ýyndam döwürden galman,
Şahyrdyr ýürekden begenen, aglan,
Ömrüni keremli kelama baglan,
Ylham şalygynda tördeşlerim bar,
Kärdeşlerim bar.

Gün ötürýän sen hakda kän oý edip,
«Bagta gadam bassak» diýýän toý edip,
Ojagmyzy ojak, öýi öý edip
bilsem diýýär bu umytly ýüregim,
Gadyrdanym, diňe sensiň geregim!

Hak olara ganat berdi, per berdi,
Galamynda göwünleriň derbendi,
Bolmasagam bir atanyň perzendi,
Dag deý arka durýan gardaşlarym bar,
Kärdeşlerim bar.

Taňry aýyrmasyn ykbal ýodasyn,
Wepalydyr kim berk tutsa wadasyn,
Saklap soňuna çen söýgi kadasyn,
Ýaşap bilsem diýýär meniň ýüregim,
Gara gözlim, sensiň meniň geregim!

Düşünerler daglaň-daşlaň diline,
Deňiz-derýaň, saýrak guşlaň diline,
Ussat diýip, halypa diýp bilinen,
Şygyrly dünýäme syrdaşlarym bar,
Kärdeşlerim bar.
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Bu günler şeýle bir, şeýle bir hezil,
Durmuşym dynç,
Ýüregim dynç,
Beýnim dynç.
Wagt bar islän ýerme etmäge gezim,
Göwnümi görýärin diýmän ir ýa giç.
Öňküden köp gidýän eziz obama,
Bozmaga jan edýän ara daşlygy.
Ýakyn durýan ýoldaşyma, çagama,
Eşidemok «galmagalyn» başlygyň.
Duýýan lezzetini Aýly gijeleň,
Umydym bar şapagynda säheriň.
Özümi söýsem-de, däl men bigeleň,
Joşýan gözelligne jennet şäheriň.
Söhbet edýäs ýagtylýança tä Zemin,
Özüm barýan ýa-da gelýär joralam.
Ruhum içre ýaşaýar bir näzenin,
Kän idelen, kän gapydan soralan.
Häzir meniň ýaly kofesin, çaýyn
Erkine oýanyp, demlenýän kändir.
Dogrusyny diýsem, ýylyň başga aýy,
Edil şu günler deý owadan däldir.
...Göwnümi görýärin diýmän ir ýa giç,
Wagt bar islän ýerme etmäge gezim.

Ýüregmiň ýazgysy...
Eline alyp,
Yzarlap ugrady sahapma-sahap.
Bu owadan söz däl, ýa däl bolsady,
Bu ýürekde ýazgy ýokdur bihasap.
Ilkinji ýazgysy — Watan barada,
«Watan» diýip ärler serbe-ser bolan.
Mertleriň öçmejek şöhraty-şany,
Her harpy ýazylan altyn-zer bilen.
Yzyndaky ýazgy — enäň ýüregi,
Halallyk çelgisi — ak süýdi hakda.

Söýgiň waspy edilmeli ýazgyda —
Gyzyň ady...
Gaýta-gaýta çyzylgy.
Soň ýene başga at...
		        yhlas siňdirip,
Sünnä bilen güle bezäp ýazylgy.
Ýazgyň ahyrynda özüm barada —
Adym, doglan senäm, ýaşaýan salgym...
Soň üç nokat...
		
hem arassa sahypa,
Hal soraşmak üçin köneje belgim...
...Ýazgylary gaýta-gaýta öwrenip,
Pikre çümüp otyr çal saçly lukman.
Soňam ýazýar netijesin barlagyň:
«Bu ýürek bu agyr derdine bakman,
Gutular hökman...».
***
Ýazyp soňlanmadyk goşgularymdan
Gözläp setirleriň «ýüňi ýetenni»,
Öçürýärin setir yzyna setir,
Saýlap alýan «diýenimi edenni».
Galdy garalamaň gyralarynda
Tama az bolansoň, goşgy bolardan.
...Şol goşgulam halas edip ýörün men
Hem özümi halas edýän olardan.

Ýatlamalar — ak atlar
Oýan, oglum,
Atlarmyzy eýerle,
Ak sähra salama gideli bu gün.
Alyslarda galan çagalygymyň
Oýnan ýerlerini küýsedi göwün.
Ir gideli,
Bu ýalançy örmänkä,
Heniz oýanmanka gaýgy-gussalar,
Birmeňzeş günlere örklenen göwün,
Sähra çyksa iki ýana at salar.
Aladalar galsyn bizden azaşyp,
Aýlanaly göwün söýen düzlerme.
Göwnüm galkyp, öwünäýsem azajyk,
Ugruma kow, ynanan bol sözlerme.
Çyzylyp başlapdyr gijäň gyrasy,
Gaýrada daň tilkiguýruk bolupdyr.
Çapyp gelýär ýatlamalaň «sürüsi»,
Olar eýýäm gelenmizi bilipdir.
Bir üýtgeşik duýgy dolup kalbyňa,
Şatlyk gursagyňdan çogup barýandyr.
Ýatlamalaň — ak atlaryň sürüsin,
Bir atly ýetginjek kowup barýandyr.

Suwa basyp beren gyzgyn çöregi,
Ganymyza siňen päk hüwdi hakda.
Oň yzynda ýazgy — goýan yzlary,
Taryhyň gatynda pederlermiziň.
Ata çykan batyr ogul-gyzlary,
Dünýäni sarsdyran edermenleriň.

Ak atlaň agynan göwün ýaýlasy,
Kepildir olara dahyllydygňa.
Şol tanyş ýetginjek atlaň sürüsin
Kowup alyp geler jahyllygyňa.
Göwün toý toýlaýar bu gün sährada,
Goja göwnüň bu gün ýüňi ýetendir.
Seret, bu ýerlerde ýigitligimiň
Birmahalky aýak yzy ýatandyr.

Indiki bir ýazgy — ogul barada,
Hem gyzlam barada ogla deň görlen.
Bäş gyzyň yzyndan ogul doglanda,
Begenjimden aglan çagym geň görlen.

Atlarmyzy goýbereli erkine,
Erkin ýeller bilen gitsin ýaryşyp.
Goý, gitsinler
	          kalbym heýjana salan
Ak atlaryň sürüsine garyşyp.

Ondan soň ýazgy bar çyn dost barada,
Gyssanan ýeriňde goldap durandyr.
Sen-ä oň bähbidin arap ýörensiň,
Olam seň aladaň edip ýörendir.

...Şeýdip öwrüler-de ýatlamalara,
Günler çapyp gider ak at mysaly.
...Şu günümiz galdyraly sährada,
Ony idäp ýene gelermiz ýaly...

Durmuşym dynç,
Ýüregim dynç,
Beýnim dynç,
Bu günler şeýle bir, şeýle bir hezil.

***

MIR AS

Şeýle bir mirasy goýasym gelýär,
Ýatlar ýaly galdy diýip ejemden.
Bilýäňiz-ä size gezek gelende,
Hiç oýlanman ähli zatdan geçen men.

Hoş ýaksa-da üýşmeleňler, y:gmalar,
Barybir deregni tutanok öýüň.
Del ünjüler ýüregime tyg salar,
Ylhamyň meýlinde bar köçäm-küýüm.

Seçdim iň soňkuja teňňäme çenli,
Ah, men bu dünýäniň soňun saýmazy.
Meger, şoň üçindir ykbalym maňa
Diňe bagtly pursatlary paýlady.

Otyryn bu gijäň sakçysy ýaly,
Geçmişi, şu güni bir ýere jemleý.
Alyslara çapyp barýan hyýaly,
Galamym elimde «ereýär» şem deý.

Gudrat bilen goşa ganatly boldum,
(Borjum näme?.. Ony bilerden ýaşdym).
Hajar ene elewrese suw diýip,
Men ot gözläp, menzil aşdym, ýol aşdym.

Ýazýan dile däl-de, kalba geleni,
Olar hakda oýlanýaryn kän ýola.
Sözümiň erkinde görýän pelegi,
Şoň üçin ynanyp ýöremok pala.

Perişde görmegi arzuw edýärkäm,
Perişde bolmagy gördüler laýyk.
Kä ýedi gat ýere gitdim, kä sekiz
Gat
gökde gezdim ganatym ýaýyp.

Şu gün hiç hossany çekenok janym,
Agşamlyk naharmam aldym kafeden.
Näçe diňlesem-de, bilemok ganyp,
Şirin aýdymyny Hajyň, Rafediň.

Soralýar:
— Gaýtadan ömür berilse,
Ýene-de alarmyň şahyrlyk paýyň?
Esasy zat siz meniňki bolsaňyz,
Men islendik adam bolmaga taýyn.

Ýok, men ýaşap bilmen ýüregmi açman,
Göwnüm häzir nirelerde, kim bilýär?!
Serhoş bolup gördüňizmi meý içmän,
Ruhum täsin mukamlara hiňlenýär.

Siz meň üçin altyn-kümüşden gymmat,
Siz meň üçin şan-şöhratdan ýokarda.
Joşarmyz ene Ýer, ýaşarmyz aýdym,
Nirede perzende alkyş okalsa.

Ýaşaýaryn her pursady süýjede,
Bütin barlyk aýtjak sözlerime zar.
Çekilmedik näzim bar bu gijede,
Entek ýazylmadyk şygyrlarym bar.

Arzuwlamdan güýçli geldi nesibäm,
Günler durmuşyma süýjülik gardy.
Şundan uly näme goýup bilerin:
Barka heriňizde ýüregmiň ýarsy.
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