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— Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda
adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygydyr.

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

¹111 (99671) * 2021-nji ýylyò 16-njy sentýabry, penşenbe.

Türkmenistanyň Prezidenti
iş maslahatyny geçirdi
1 4 - n j i s e n tý a b r d a h o rm a tl y P r ez i 
dent im iz Gurbanguly Berdimuhamedow
Min istrl er Kab in et in iň Başl yg yn yň orunb a
sary S.Berdimuhamedowyň hem-de maliýe
we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň gat
naşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Milli Liderimiz mejlisiň barşynda häzir dün
ýäde bolup geçýän wakalar bilen baglylykda,
2022-nji ýyl yň baş mal iý e meýilnamasynyň
taslamasyny işläp taýýarlamaga aýratyn üns
berilmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda,
ýurdumyzy ösdürmegiň kabul edilen durmuş
we pud akl aý yn maks atn am al ar yn yň ýer in e
ýetirilmegini üpjün etmek üçin netijeli çäreleri
görmek zerur bolup durýar.
Soňra hormatly Prezidentimiz maliýe we
ykdysadyýet ministri M.Serdarowa söz berdi.
Ministr ýolbaşçylyk edýän edaralary tarapyn
dan Döwlet býujetiniň tasl am as yn y taýýar
lamak boýunça ýerine ýetirilýän işler hem-de
maliýe-býujet syýasatynyň ileri tutulýan wezipel er in i üst ünl ikl i çözm ek maks ad y bil en
görülýän çäreler, sanly ykdysadyýete geçmek
boýunça Konsepsiýanyň durmuşa geçirilişi
barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz 2022-nji ýyl üçin Döwlet býu
jet in i işl äp taýý arl am ak bil en bagl an yş ykly
mes el el er iň ähl is in iň içg in selj er ilm el id ig ini
belledi. Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlar
dan get ir ilý ä n h ar y tl ar yň orn un y tutý an
hem-de eksport ugurl y önümç ilikleri artdyr
mak, elektron senagatyň önümlerini çykarýan
kärhanalary döretmek boýunça maksatnama
lary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin zerur
çäreleriň görülmegini gaýragoýulmasyz wezi
pel er iň bir i hökm ünd e görk ezdi.
Milli Liderimiz döwlet eýeçiligindäki desga
lar y hus us yl aşd yrm ak hem-de halk hoj al yk
topl um yn yň ähl i ugurl ar yn y sanl y ulgama
geçirmek boýunça amala aşyrylýan iş l e r iň
ähm iý et in i bell äp, deg işl i çär el er iň ählisiniň

ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklama
gy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz göz öňünde tutulan
meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilme
giniň türkmen ykdysadyýetiniň okgunly ösüşini
üpjün etjekdigini, daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bil en söwd a gatn aş ykl ar yn y giň eltj ekd ig in i
aýdyp, maliýe we ykdysadyýet ministrine bir
näçe anyk görkezmeleri berdi.
Soňr a Min istrl er Kab in et in iň Başl yg ynyň
orunbasary S.Berdimuhamedow 2022-nji ýyl
üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarla
magyň barş y bar ad a has ab at berdi.
Wise-premýer şeýle hem Döwlet býujetiniň
girdeji böleginde göz öňünde tutulan goşmaça
çeşmeler, sanly ykdysadyýete geçmegi çaltlan
dyrmak, döwlet emlägini hususylaşdyrmak, kär
hanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek,
gymm atl y kag yzl ar yň baz ar yn y ösd ürm ek
boýunça meýilleşdirilen işler barada habar berdi.
2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet
býuj et in iň tasl am asynda ykdysadyýetiň jemi
içerki önüminiň garaşylýan derejesi, durmuş
ulg am yn a gön ükd ir ilm eg i meý ill eşd ir ilý än
ser işd el er iň möçberi bar ad a aýd yld y. Husu
san-da, esasy maliýe resminamasynda öňü
mizdäki ýyld a zähmet haklarynyň, pensiýala-
ryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp hakla
rynyň möçberiniň 10 göterim ýokarlandyrylma
gynyň göz öňünde tutulandygy habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz durnukly ykdysady
ösüş i üpj ün etm ek maks ad y bil en, mund an
beýläk-de toplumlaýyn çäreleriň görülmeginiň
wajypdygyny belledi. 2022-nji ýyl üçin Döwlet
býujeti, ilkinji nobatda, ykdysadyýetiň mundan
beýläk-de ösdürilmegine, onuň hususy ugurla
rynyň höweslendirilmegine, maýa goýum kuw
watynyň artdyrylmagyna, durmuş ugurly ulga
myň kämilleşdirilmegine, türkmenistanlylaryň
ýaşaýyş-durmuş derejesiniň we hiliniň ýokar
landyrylmagyna gönükdirilen uzak möhletli milli

Halkymyzyň abadançylygy
giň gerimli özgertmeleriň ileri
tutulýan ugrudyr
13-nji sentý abrda hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatla
ryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly
ulg am ark al y iş masl ah at yn y geç irdi.
Ond a ýurd um yz y durm uş-yk d y s a d y
taýdan ösdürmegiň maksatnamalary
nyň ýerine ýetirilişine, Türkmenistanyň
muk add es Gar aşs yzl yg yn yň şanl y
30 ýyllygyny baýram etmäge taýýarlyk
görl üş in e, möws üml eý in oba hoj al yk
işler in iň gur am aç yl ykl y ýer in e ýet ir il i
şin e deg işl i mes el el er e gar aldy.
Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam
arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki
bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandy
mowa söz berdi. Häkim paýtagtymyzdaky
işleriň ýagdaýy hem-de dürli maksatly
desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işle
riniň depgini, şäheri mundan beýläk-de
toplumlaýyn abadanlaşdyrmak boýunça
görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Hususan-da, häkim paýtagtymyzda,
Köpetdag yň göz el künj eg inde gurlu
şygy alnyp barylýan Gündogaryň beýik
akyldary Magtymguly Pyragynyň ýady-
gärlikler toplumyndaky işleriň barşy
bar ad a has ab at berd i. Şun uň bil en
baglylykda, milli Liderimize birnäçe şekil
taslamalary görkezildi.
Şeýle hem şöhratly sene — Wata
nymyz yň muk add es Garaşsyzlygynyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara,
Halk Maslahatynyň mejlisine, zähmetde
tapawutlanan raýatlary döwlet sylaglary
bilen sylaglamak dabarasyna taýýarlyk
görlüşi barada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň
baş şäherinde işleriň alnyp barlyşyna,
durmuş-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, inže
ner-tehniki, bezeg we ekologiýa tarapla
ryny göz öňünde tutup, hemmetarapla
ýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi.
Bin a edilý än desg al ar Aşg ab ad yň
häz irk i zam an bin ag ärl ik keşbi bilen

sazl aş ykl y utg aşm al yd yr, bu ýerd e
ozal gurlan binalar, şäher gurşawy bilen
sazlaşmalydyr.
Milli Liderimiz bular barada aýtmak
bilen, paýtagtymyzda amala aşyrylýan
giň geriml i şäh ergurluşyk maksatna
mas yn yň öňd e goýl an wez ip el er iň
innowasion esasda, öňdebaryjy tehno
log iý al ar yň we işl äp taýýarlamalaryň,
dünýäniň hem-de ýurdumyzyň iň oňat
tejribesiniň işjeň ulanylmagy bilen çözül
megine gönükdirilendigini nygtady.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baş
tut an ym yz desg al ar yň gurluşyklaryny
bellenen möhletde we ýokary hil dere
jes ind e tam aml am ag yň möhümdigini
aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz akyldar şahy
rymyz Magtymguly Pyragynyň garaşsyz
döwlet, erkinlik, ynsanperwerlik hakyn
dak y arz uw-isl egl er iniň bu gün ajaýyp
döwrümizde hasyl bolandygyny nygtady.
Dana Pyragynyň çuňňur pähim-paýha
syna ýugrulan, kämil many-mazmunly
goşg ul ar y halk ym yz y hal al zähm et e,
bel ent maks atl ar a ruhl and yrm akd a
bahasyna ýetip bolmajak hazynadyr.
Milli Liderimiz bular barada aýtmak
bilen, Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň
we onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaş
dyr yl yş yn yň häz irk i zam an yň ösen
binagärlik çözgütlerine laýyk gelmeli
digini belledi.
Şunda bu ýerlerde gurulýan desgalar
toplumy Köpetdagyň etegindäki tebigy
aýratynlyklar bilen bir bitewi sazlaşygy
emele getirmelidir hem-de häzirki zama
nyň ösen tejribelerinden, milli binagärlik
ýörelgelerinden we ýerli özboluşly tebi
gy aýratynlyklardan ugur alynm al ydyr.
Ekologiýa meselelerine möhüm ähmiýet
berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz
aýtdy.
Mill i Lid er im iz türkm en halk yn yň
beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň

ýadygärlikler toplumynyň onuň doglan
gününiň 300 ýyllygyny dabaraly belle
mäge taýýarlyk görülýän döwürde, şeýle
hem “Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar
astynda geçýän we ata Watanymyzyň
beýik Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyl
lyk şanly senesi bellenilýän ýylda açylma
gynyň aýratyn ähmiýete, many-mazmuna
eýedigini nygtady. Şoňa görä-de, ýady
gärlikler toplumynyň açylyş dabarasyna
giňişleýin taýýarlyk görülmelidigini belläp,
häkime degişli tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ata Watanymyzyň
muk add es Gar aşs yzl yg yn yň şöhr atl y
30 ýyllygyny baýram etmek baradaky
meselä geçip, meýilleşdirilen ähli dabara
lary geçirmegiň ýokary guramaçylyk dere
jesini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady.
Soň
ra welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi
T.Atahallyýew sebitde alnyp barylýan
işler, güýzlük bugdaýyň ekişini agroteh
nik i kad al ar a laý ykl ykd a geç irm ek
boýunça ýerine ýetirilýän çäreler barada
hasabat berdi. Şeýle hem pagta ýygymy
möwsüminiň depginleri barada hasabat
berildi. Möwsümde kombaýnlar hem-de
çig mal y harm anh an al ar a we pagta
arassalaýjy kärhanalara daşamak üçin
awtoulag tehnikalary işjeň ulanylýar.
Mundan başga-da, gurluşygy alnyp
barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy,
ata Wat an ym yz yň muk add es Gar aş
syzlygynyň şöhratly 30 ýyllygy myna
sybetli baýramçylyk çärelerine hem-de
ýurd um yz yň we halk ym yz yň durmu
şynd a aý r a t yn äh m iý et e eýe bol an
Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk
görl üş i bar ad a has ab at ber ildi.
Hormatly Prezidentimiz obasenagat
ulgamynda alnyp barylýan işleriň ähmi
ýet in i bell ed i hem-de ekiş iň we “ak

altyn” hasylyny ýygnap almagyň ýokary
depginlerini saklamagyň, bu möwsüm
ler i bell en il en agr ot ehn ik i möhl etd e
tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy.
Şunda oba hojalyk tehnikalaryny we
gurallaryny netijeli ulanmak bilen bir
hatarda, ekerançylaryň hem-de meha
niz at orl ar yň net ij el i zähm et çekm eg i
we dynç almagy, olary zerur serişdeler
bilen doly möçberde üpjün etmek üçin
hemme şertleri döretmek esasy talap
bolup durýar.
Döwl et Başt utanymyz bular barada
aýtmak bilen, günbatar sebitiň ýolbaş
çys yn a birn äç e tabş yr ykl ary berdi.
Işl er iň ýok ar y hil in i berj aý etm ek,
bina edilýän dürli maksatly desgalary
öz wagt ynd a ulanm ag a tabş yrm ak
hem-de Türkmenistanyň beýik Garaşsyz
lygynyň şöhratly 30 ýyllyk şanly senesi
mynasybetli dabaralara we taryhy ähmi
ýete eýe bolan Halk Maslahatynyň mej
lisine toplumlaýyn taýýarlyk görmek ba
batda häkime anyk görkezmeler berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýurd um yz yň ähli
seb itl er in iň obas en ag at topl um yn yň
öňünde duran ileri tutulýan wezipeleriň
çözülmelidigine ünsi çekip, önümçilige
öňdebaryjy oba hojalyk tehnologiýala
ryny we pudaklaýyn ylmyň gazananla
ryny işjeň ornaşdyrmagyň, oba hojalyk
ekinleriniň ýokary hasyl berýän dürli
görnüşlerini döretmek maksady bilen,
ýerl i topr ak-how a şertl er in i naz ard a
tutup, seçgiçilik işini höweslendirmegiň
ähm iý et i bar ad a aýtdy.
Şeýle hem milli Liderimiz iş masla
hat yn a gatn aş yj yl ar a ýüzl en ip, Watanym yz yň Gar aşs yzl yg yn yň şöhr atl y
sen es i mynasybetli dab ar al y çär el er i
ýokary guramaçylyk derejesinde geçir
mek üçin taýý arl yk işl er in iň depg in ini
güýçl end irm eg i tabş yrd y.
«Balkan».

pudaklaýyn hem-de sebit maksatnamalarynda
kesgitlenilen wezipeleri nazara almak bilen
işlenip taýýarlanylmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň bankla
rynyň işin iň mund an beýläk-de kämilleşdiril
meginiň wajypdygyna ünsi çekip, bu ulgamyň
edaralarynda öňdebaryjy maglumat tehnologi
ýalaryny ulanmagyň hasabyna sanly ulgama
geçmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady. Bu ulgamda ýokary hilli hyz
matlaryň we önümleriň görnüşleriniň giňeldil
megi karz edaralarynyň düşewüntliligini ýokar-
landyrmaga mümkinçilik berer diýip, milli Lide
rimiz aýtdy we wise-premýere degişli tabşy
ryklary berdi.
Soňr a horm atl y Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow 2022-nji ýylda jemi içerki
önümiň ösüş depgininiň durnuklylygyny üpjün
etmegiň, durnukly ykdysady ösüşi saklama
gyň, baz ar edar al ar yn y özg ertm eg i dow am
etmegiň möhümdigini belledi.
Eksport ugurly önüm öndürýän kärhanalary
goldamak, şol sanda söwdany hem-de daşary
ykdysady işi höweslendirmegiň häzirki zaman
serişdelerini peýdalanmagy giňeltmek arkaly
goşmaça maliýe taýdan ösdürmek gaýrago
ýulm as yz çär el er iň hat ar ynd a görk ez ild i.
Şun uň bil en birl ikd e, mill i Lid er im iz söwd a
guramalaryny täze eksport bazarlaryna önüm
leri ibermegi giňeltmäge höweslendirmek ýoly
bilen, eksport ugurly önüm öndürýän kärhana
lary goldamagyň wajypdygyny belledi.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň durmuş ulgamy
nyň kämilleşdirilmegini esasy wezipeleriň biri
hökmünde kesgitläp, bilim ulgamyny ösdürmek,
sagl yg y gor aý şyň we beýl ek i ulg aml ar yň
maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaş
dyrmak boýunça maksatnamalaryň doly möç
berde ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin
deg işl i çär el er i görm eg i tabş yrdy.
«Balkan».

Kämil kanunçylyk ösüşleriň
ygt ybarly esasydyr
Türkmenistanyň Konstitusiýasy
merdana halkymyzyň demokratiýa
nyň, ynsanperwerligiň we adalatyň
dab ar al anm ag y bar ad ak y asyrlar
boý y eden arz uwl ar yn yň wys al
bo l a n d y g y n y aýd yň görk ezý är.
Esasy Kanunymyzda ähli raýatla
ryň hukuklardan deň derejede doly
peýdalanmaklary üçin zerur şertle
riň bolmagy döwlet syýasatynyň bu
ugrunyň has netijeli durmuşa geçir ilý änd ig in i aňl adý ar. Şon uň ýaly
hem Konst it us iý am yz raý atl ar yň
syýasy, zähmet, durmuş, medeni we
beýleki hukuklarynyň kanuny esas
laryny üpjün edýär.
Hormatly Prezidentimiziň başlan
gyjy bilen iki palataly parlament ulga
myna geçilmeginiň ýurdumyzda halk
häkimiýetliligini üpjün etmekde uly
ähmiýeti bardyr. Esasy Kanunymyzyň
3-nji maddasynda: «Türkmenistanyň
özygt yý arl yl yg y halk tar ap ynd an
amala aşyrylýar, halk döwlet häkimi
ýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Türkme
nistanyň halky öz häkimiýetini gös-

-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti
bilen amala aşyrýar» diýlip bellenilýär.
Bilşimiz ýaly, iki palataly parla
ment — Türkmenistanyň Milli Geňeşi
Mejlisden we Halk Maslahatyndan yba
rat bolup, olar düzümi, ygtyýarlyklary
boýunça tapawutlanýarlar. Ýurdumyzyň
döwlet dolandyryşynyň netijeli alnyp
barylmagy jemgyýetiň asudalygyny,
durnuklylygyny, raýat hukuklarynyň
döwrüň talaplaryna laýyklykda berki
dilmegini gazanmakda möhüm şertle
riň biridir. Türkmenistanyň döwrebap,
kämil kanunçylyk binýady, parahat
çylyk söýüjilikli, ynsanperwer daşary
we içeri syýasaty nusgalykdyr. Häzirki
döwürde häkimiýetiň we raýatyň saz
laşykly işlemegi konstitusion kanunlar
bilen berkidilýär we adyl kazyýetlilik bilen
üpjün edilýär. Adyl kazyýetlilik milli
kanunçylyk namalaryndaky hukuk kadalarynyň durmuşa geçirilmeginiň we
olara garalmagynyň möhüm ugrudyr.
Bäşim Jumaşow,
Magtymguly etrap kazyýeti,
kazynyň kömekçisi,
2-nji derejeli ýurist.

Milli miras — gymmatly hazyna
Mukaddes Garaşsyzlygymyz milli
med en iý et im iz i, däp-dess url ary
myzy gaýtadan dikeltd i, milli mira-
sym yz y öwr enm äg e, düný ä ýaý
maga giň ýol açdy. Bu gün halkyň
kalb yn a deň elý än med eniýetimiz,
sungatymyz rowaçlanýar, baýlaşýar,
mirasymyzy geljekki nesillere ýetir
mek üçin tut uml y işl er durm uş a
geç ir ilý är. Med en iý et ulg am yn yň
işgärleri hem mukaddes Garaşsyzly
gymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna
toý sowgatlar y bil en barýarlar.
Biz şu günler Garaşsyzlygymy
zyň şanly 30 ýyllyk baýramy myna
sybetli milli mirasymyzyň gadymy
nusg al ar ynd an ybar at köp öw üş
ginli baýr amç yl yk serg is in i gura
maga taýýarlyk görýäris. Onda ata-babalarymyzyň mähir-yhlasyndan
dör än, köp asyrl yk tar yh ymyzyň

do w a m yn d a ösd ürilip kämilleşdi
rilen milli gymm atl ykl ar yň gad ymy
nu sg al ar y g örk ez il er. Şeýl e-de
sergide eli çeper zenanlarymyzyň
taýý arl an mill i lyb aslaryna, haly
önümleriniň dürli görnüşlerine, zer
gärçilik önümlerine, milli saz gural
lar ym yz a orun berl er. Umum an
aýd an yňd a, baýr amç yl yk serg i
sinde ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyl
lar y içind e gazanan ösüşleri giň
den şöhl el end ir il er.
Mill i med en iý et im iz e, sung at y
myz a uly sarp a goýý an, halk y
myz y röwşen geljege alyp barýan
Gahrym an Ark ad ag ym yz yň jan y
sag , ömri uzak bolup, beýik işleri
rowaçlykl ar a besl ens in!
Mähriban Annageldiýewa,
welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş
muzeýiniň kiçi ylmy işgäri.
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2021-nji ýylyò 16-njy sentýabry.

Garaşsyzlyk — baky bagtymyz

Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe Gahryman Arka
dagymyzyň «Döwlet adam üçin
dir!» diýen baş şygarynyň ajaýyp
durm uş hak yk at yn a öwr ülý än
mekany bolan Türkmenistan döw
let im iz iň düný än iň ýüz ünd äk i
abraý-mertebesi, şan-şöhraty git
digiçe artýar. Ýurdumyz dünýäniň
syýasy kartasynda diňe bir Garaş
syz, hemişelik Bitarap döwlet hök
münde däl-de, Ýer ýüzünde para
hatçylygy we asudalygy goldaýan
hem-de onuň has-da berkidilmegi
üçin uly tagallalary edýän ýurt
hökmünde ykrar edildi. Bu günki
gün Türkmenistan halkara gat
naşyklarynda hoşniýetli hyzmat
daşl ygy ösd ürm ekd äki ýokary
işjeňligi bilen saýlanýar. Hormatly
Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk
gapylar» syýasat y ne t i j e s in d e
Watanymyz tutuş Ýer ýüzünde
abadançylygyň we dost-doganly
gyň mekany hökmünde tanalýar.

«Türkmenistan — parahatçy
lygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynda hem ýurdumyz taryhy
wak al ar a besl enýär. Halkymyz
beý ik baýr am y — muk add es
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyl
lyk toýuny uly tutumlara besleýär.
Çünki ata Watanymyzda Garaş
syzlygyň şu geçen ýyllary içinde
gazanylan ykdysady, syýasy we
ruhy-medeni üstünlikleriň gym
matyn y hiç zat bil en deňemek
mümkin däldir. Aslyny asyrlardan
alyp gaýdý an türkm en iň mert e-
besi Garaşsyzlygyň täze bir aja
ýyp eýý am ynd a — Berk ar ar
döwl et iň bagt yý arl yk döwründe
has-da belende göterildi. Döwlet
Baştutanymyz Watanymyzy ösdürmekde asyrlardan gözbaş alyp
gaýdý an käm il hem yns an
perwer durmuş ýörelgelerimizi,
milli däp-dessurlarymyzy, taryhy
gymmatlyklarymyzy tutuş dünýäde
uly meşhurlykdan peýdalanýan
döwlet syýasatynyň düýp öze
ninde goýýar. Bu bolsa hormatly
Prezidentimiziň ata-babalarymy
zyň hoşniýetli ýörelgelerine belent
sarpa goýup, olary dünýä ýaý
makda taýsyz tagallalary edýän
diginiň aýdyň subutnamasydyr.
Gahr ym an Ark ad ag ymyzyň
başt ut anl yg ynd a ýurd um yz yň
kuwwatynyň artmagyna oňaýly
şertleri döreden ençeme taryhy
özgertmeleriň amala aşyrylmagy
Diý ar ym yz y täz e bel entl ikl ere

çyk arm akd a möh üm ähm iý et e
eýe boldy. Döwletimiziň halkara
abraýynyň günsaýyn artmagy, halk
hojalygyndaky ösüşler, ýangyç-energetika toplumynyň eksport
mümkinçilikleriniň hem-de önümçi
lik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy,
agrar senagatly pudaklaryň kämil
leşdirilmegi, oba-şäh erl er im iz iň
täze keşbe girmegi, dürli durmuş
we medeni maksatly binalaryň
gurl up, ulan ylm ag a ber ilm eg i
bilen uly şähergurluşyk taslama
larynyň amala aşyrylmagy dünýä
jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne
çekýär. Ösüşiň täze belentlikleri
ýurdumyzy dünýäniň ösen döw
letleriniň hat ar yn a çyk ard y.

Eziz Watanymyzyň baş baý
ram yn yň — Gar aşs yzl yg ynyň
şanly 30 ýyllygynyň toýlanylýan
günlerinde ýetilen belent sepgit
lere, gazanylan üstünliklere ser
salanyňda, kalbyň buýsançdan
dolýar. Çünki niräňe seretseň,
göw ün göt er ij i göz ell ik, ýetilen
asyrlyk menziller. Başy arşa ýet
s e m d i ýý ä n b el e n t b in al a r,
dünýä ölçeglerine laýyk gurlan,
ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş
jaýlary, zawod-fabrikler, çagalar
baglary, mekd epl er, sport top
luml ar y, sagaldyş we dynç alyş
merkezleri, muzeýler, kitaphana
lar, teatrlar, saglygy goraýyş we
anyklaýyş merkezleri, polat we

Ýurdumyz halkara derejede möhüm
syýasy, ykdysady we ekologiýa baş
langyçlaryny öňe sürdi. Parahatçylygy
dör edý än ýurt hökmünd e düný äde
uly abraýa eýe bolup, uzak möhlete
niý etl en en ösüş maks atl ar y bol an
kuwwatly we sazlaşykly ösýän döw
lete öwrüldi» diýip, Gahryman Arka
dagymyz şu ýylyň 25-nji fewralynda
Türkm en ist an yň Mejl is in iň dep ut at
lary bilen geçiren duşuşygynda bel
läp geçd i. Şund anam görnüşi ýaly,
mukaddes Garaşsyzlygymyz türkmen
döwletiniň at-abraýyny, şan-şöhratyny
bel end e göt erd i. Tar yh üçin gysga
döwr üň içind e asyrl ar a bar ab ar

ösüşleriň gazanylmagynyň, belent sep
gitlere ýetilmeginiň gözbaşy boldy.
Haw a, Gar aşs yzl yg a dill er im iz iň
senasy diýip, ýöne ýere aýdamzok. Ony
aýdymçy hoş owazly aýdymy, heýkelta
raş gaýtalanmajak sungat eseri, şahyr
ajaýyp şygry, sazanda şirin mukamy bilen
wasp edýär. Bu eserleriň ählisi bütin
türkmen halkynyň minnetdarlygy hök
münde ýürekden çogup çykýan senadyr.
Goý, Garaşsyzlyk alyp galkynan, Bita
raplyk alyp buýsanan ata Watanymy
zyň ösüşleri dowamat-dowam bolsun!
Gülşat Atalyýewa,
Bereket etrap döwlet notarial edarasynyň
döwlet notariusy, 1-nji derejeli ýurist.

Sungata höwesli nesiller
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaş
çylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkme
nistan döwletimiz aýdym-sazyň hem-de çaga
gülküleriniň şadyýan ýaňlanýan ýurdy hökmün
de dünýäde giňden tanalýar. Bagtyýar çagalygyň
ýurdunda ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň şady
ýan gülk ül er in i, şowh unl y aýd ym-sazl ar yn y
diňläp lezzet almak has-da ýakymly. Eziz Diýa
rym yzd a sung at yň dürl i ugurl ar y bil en meş
gullanyp, barha kämilleşýän körpeleriň köpel
ýänd ig i biz i diýs eň beg end irýär.
Sungat mekdebimizde çagalar sungatyň for
tepian o, kir işl i, üfl en ip, kakylyp çalynýan saz
gurallary, tans sungaty ugurlary boýunça bilim
leri ele alýarlar. Dürli many-mazmuna eýe bol
ýan çäreler mekdebimizde yzygiderli geçirilip
durulýar. Bu ýerde hereket edýän «Hazar nag
malary» çagalar toparymyz diňe bir etrabymyzda
däl, eýs em, wel aý atd a, ýurdumyzda adygan
topar hökmünde giňden tanalýar. Toparymyz
dürl i ýyll ard a TMÝG-niň Merk ez i geň eş in iň
Gulbaba adyndaky Çagalar, şeýle hem Ýaşlar

baýraklaryna mynasyp boldy. Türkmenistanyň
Prez id ent in iň «Gar aşs yzlygyň merjen dän e
leri», «Türkmeniň Altyn asyry» bäsl eş ikl eriniň
ýeňijisi hökmünde enç em e gezek Şa serpa
ýyna eýe boldy. Geçen ýyl toparymyzyň ýaşajyk
aýdymç ys y Gülsuwa Döwletowanyň Gulbaba
adynd ak y Çag al ar baýr ag yn a eýe bolm ag y
mekdebimizde ýaş zehinleriň kemala gelýändi
gine güwä geçýär.
Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän
mümkinçiliklerinden geljekde hem netijeli peý
dalanyp, çagalarda sungata söýgi döretmekde,
olar yň dör ed ij il ik ukypl ar yn y has-da ösd ürmekde bilim-başarnygymyzy gaýgyrman işläris.
Biziň üçin atalyk aladalaryny edýän Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman,
umum ad amz at ähm iý etl i alyp barý an beý ik
işl er i hem iş e row aç bols un!
Şemşatgül Mämmedowa,
Esenguly etrabynyň çagalar sungat
mekdebiniň direktory.

miweleriniň biri bolan «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagy syýasy-ykdysady maslahatlaryň, forum
lar yň geç ir ilý än ýer ine öwrüldi.
Şeýle-de dünýä ekologiýasynyň
berk gor al yp sak l a n yl m a g yna
uly goş ant goşý an ýurdumyzy
häz irk i wagtd a bagy-bossanlyk
gurşady. Suwy tygş ytl am ag yň
dünýä tejribesiniň ýurdumyzda
barha rowaçlanýandygynyň my
saly hökmünde goýny gorly Ga
ragumuň jümmüşinde döredilen
«Altyn asyr» Türkmen kölüni gör
kezmek bolar. Şeýle-de ýurdu
myzda azyk bolçulygy döredilip,
ak bazarlarymyz bereketli topra
gymyzda öndürilen önümler bilen
doly üpjün edildi.
Beý ik ösüşl er iň üpj ün edil
meg in iň gözb aş ynda mähriban
Arkadagymyzyň egsilmez pähim-parasatynyň durýandygy hem
mämize mälimdir. Beýik Garaş
syzl yk, Wat an muk add esl igi
hak ynd a gürr üň gozg al and a
bols a, ilk i bil en, halk ym yz yň
t ar yh y, a t a - b a b a l ar ym yz y ň
asyrl ar boý y eden arz uwl ar y
we h äz i rk i d öw ü rd e d ö wl et i
ösdürmekde, agzybirligi, jebisligi,
par ah atç yl yg y üpj ün etmekde
bitirilen ägirt uly işler hakydaňa
dolýar. Şeýle beýik işleriň ählisi
bolsa eziz Arkadagymyzyň baş
tut anl yg ynd a has yl bolýar.
Nursoltan Depbiýewa,
«Balkan».

Rowaçlyga beslenýän ýyllar

Dünýä dolan mertebe
Eziz Watanymyz Garaşsyzlyk ýyl
lary içinde ösüşiň täze taryhy ýoluny
geçdi. Garaşsyzlyk halkymyza dilini,
däp-dessurlaryny, milli gymmatlykla
ryny gaýtaryp berdi. Berkarar döwletiň
bagtyýarlyk döwründe milli Liderimi
ziň öňdengörüjilikli, adyl syýasatynyň
net ij es ind e gysg a wagt yň içind e
dünýä nusg al yk işl er bit ir ild i. Syýa
satd a, ykd ys ad yý etde, medeniýetde,
saglygy goraýyşda, sportd a, halkara
gatn aşyklarda gazan ylan üstünlikler
Garaşsyzlygymyzyň datly miweleridir.
«Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkme
nistan saýlap alan milli ösüş ýolunyň
berkdigini we netijelidigini subut etdi.

awt oul ag ýoll ar y — bul ar yň
hemmesi hem halkymyzyň bag
tyý arl yg yn a gönükdirilendir.
Hawa, eşretli eýýamyň eýesi
bolan agzybir halkymyz döwlet
Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda
il-ýurt, döwlet, dünýä ähmiýetli
maksatnamalaryň üstünlikli dur
muşa geçirilýändigine buýsanýar.
Bagtyýarlyga beslenýän döwrü
mizde Watanymyzda uly ösüşle
riň gazanylmagy üçin ähli müm
kinçilikleri döretmek, ýurdumyzyň
parahatçylygyny, ilimiziň agzybir
ligini hem jebisligini has-da ber-
kitmek, halkymyzyň hal-ýagda
ýyny düýpli gowulandyrmak mähriban Arkadagymyzyň ýöredýän

içer i we daş ar y syý as at yn yň
esasy ugurlarydyr. Mälim bolşy
ýaly, ýurdumyz mundan 30 ýyl
ozal Garaşsyzlygyny gazandy. Şu
ýyllar içinde-de dünýä bileleşiginiň
deňhukukly agzasy hökmünde öz
syýasatyny özbaşdak kesgitleýän
we durmuşa geçirýän ýurdumyzda
ähli ugurlar boýunça toplumlaýyn
maksatnamalar kabul edilip, ägirt
uly işler amala aşyryldy. Ýurdumyz
dünýäniň ençeme döwletleri bilen
diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.
Häzirki wagtda Türkmenistan hal
kara guramalaryň onlarçasynyň
agzasy bolmak bilen, dünýäniň
ençeme döwleti bilen söwda-ykdy
sady gatnaşyklary alyp barýar.
Türkmenistanyň Birleşen Millet
ler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň birnäçe sessiýalarynyň
wis e - b a şl ykl yg yn a, BMG-niň
ençeme komissiýalaryna we komi
tetlerine agza saýlanmagy, Aşga
batda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkeziniň hereket etmegi,
Türkmenistan — Hytaý, Türkme
nistan — Eýran gaz geçirijileriniň,
Gazagystan — Türkmenistan —
Eýran halkara demir ýolunyň gurul
magy, Türkmenistan — Owganys
tan — Pakistan — Hindistan gaz
geçirijisiniň gurluşygyna badalga
ber ilm eg i halk ar a d er e j e d e
möhüm ähmiýete eýedir.
Eziz Arkadagymyzyň halkymyz
barada edýän aladasynyň şirin

A t a Wat an ym yz y ň m uk a dd e s
Garaşs yzl yg yn y gaz anmagy ýurdu
myz yň görl üp-eşid ilmedik derejede
özgermeginiň möhüm şertine öwrüldi.
Gar aşs yzl yk ýyll ar y içinde geçilen
ýollar türkmeniň ykbalynda, milletiň
taryhynda beýik üstünlikler bilen şöh
ratlandy. Dünýä ýaň salan tutumly işle
riň enç em es i amal a aşyrylyp, ykdy
sadyýetimizde ähli ugurlar boýunça
düýpli özgertmelere, geljegi uly baş
langyçlara badalga berildi. Garaşsyz
lyga eýe bolanyndan soň, ýurdumyz
dünýäniň ähli döwletleri bilen dostluga
we hyzmatdaşlyga giň ýol açdy, ösü
şiň demokratik ýoluna gyşarnyksyz
eýerýändigini iş ýüzünde tassyklady

we halkara giňişlikde mynasyp orun
eýeledi.
Beýik Garaşsyzlygymyzdan gözbaş
alýan häzirki ajaýyp zamanamyzda —
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwründe Garaşsyz, Bitarap Diýarymyz
diňe bir syýasatda ýa-da ykdysady
ýetde däl, durmuşyň hemme ugurlarynda
düný än i haýr an a goýý an ägirt uly
üstünlikleri gazanýar. Milli Liderimiziň
ata Watanymyzy adalatly we demokratik
jemgyýetli ýurtlaryň derejesine çykar
mak baradaky başlangyçlary rowaç
lanýar. Milli parlamentimiziň hil taýdan
täze, iki palataly gurluşynyň döredil
megi hormatly Prezidentimiziň kanun
çylyk ulgamyny has-da kämilleşdirmek

baradaky dünýä nusgalyk başlangyç
lar ynyň sub utn amasydyr. Mukaddes
Gar aşs yzl yg ym yz yň ajaý yp miwesi
bolan şunuň ýaly beýik işler, görlüp-eşidilmedik ösüşler her birimizi bedew
bady bilen ynamly öňe barýan döwle
timizde abadan durmuşyň hatyrasyna
ähli gujur-gaýratyňy orta goýup zäh
met çekmäge, ata Watanymyzy mun
dan beýläk-de ösdürmäge, gülletmäge
ruhlandyrýar. Bu beýik işl er iň sak a
synda durýan Gahryman Arkadagy
myza alkyş bolsa dillerimiziň senasydyr.
Aýdogdy Sahedow,
Türkmenbaşy şäher kazyýeti,
kazynyň kömekçisi,
2-nji derejeli ýurist.

Durmuşymyzda şamçyrag Arkadagyň eserleri
Biz e ähl i bab atd a nusg a bolý an hor
matly Prezidentimiziň ajaýyp eserleri okuw-terb iý eç il ik işim izd e esasy goll anm al ar
bol up, mug all yml ar yň, terb iý eç il er iň öz
hünärlerinde kämilleşmeklerine uly ýardam
edý är. Gahr ym an Ark ad agymyzyň paýha
syndan dörän «Älem içre at gezer», «Döw
let guşy», «Enä tagzym — mukaddeslige
tagzym», «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»
ýal y kit apl ar yn yň haýs y bir in i als aň-da,

olarda çagalara terbiýe bermekde uly ähmi
ýet i bol an row aý atl ar, tar yh y magl um at
lar, nak yll ar öz beý an yny tapýar. Bu eserler iň çag al ar yň sözl eý iş gor un yň baýl aş
mag yn a aýr at yn uly täs ir in iň bard yg y
nam buýs anç bil en bell em ek gerek. Hor
matly Prez id ent im iz iň eserl er i çag al ard a
d a ş - t öwereg i g u rş a p a l a n z atlara we
ajaýyp teb ig at ym yz a aýawl y g ar am ag a
b o l a n yns anp erw er häs iý etl er i, Wat an a

bo l a n çäks iz söýg in i kem al a get irýär.
Ajaýyp kitaplary durmuşymyzda şamçy
rag bolup durýan Arkadag Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli alyp bar
ýan işleri hemişe rowaç, dürdäne eserleriniň
höwr i köp bolsun!
Sähra Godanowa,
Türkmenbaşy şäherindäki
6-njy orta mekdebiň başlangyç
synp mugallymy.

Edep-terbiýe maşgala ojagynyň tugudyr
Şeýle at bilen Garagöl şäherçesinde wagyz-nesihat duşuşy
gyny geç irdik. Il sylagly ýaşulu
lar yň hem-de şäherçäniň ýaşaý
jyl ar yn yň gatn aşm a k la r ynd a
geçirilen duşuşykda çykyş eden
ler ata Wat an ym yz yň röwş en

geljegi bolan ýaş nesilleriň ata-babalarymyzdan gelýän däp-des
surlar bilen utgaşdyrylyp, çuňňur
bilim bilen bir hatarda, döwrebap
edep-terb iýe almaklaryna hem
uly üns berilýändigi, munuň üçin
Gahryman Arkadagymyzyň atalyk

aladasy netijesinde ähli şertleriň wepaly, zähmetsöýer, sagdyn ýaş
dör ed il end igi dogrusynda giňiş nesliň kemala gelýändigini buý
leýin gürrüň etdiler. Şeýle hem sanç bilen nygtadylar.
ýurdumyzda ata-babalarymyzdan
Gurbangül Mämmedowa,
mir as gal an ýol-ýörelgeleriň
Türkmenistanyň Kärdeşler
mynasyp dowam etdirilýändigini,
arkalaşyklarynyň Hazar şäher
edep-terb iý el i, il-gün e, Wat an a
birleşmesiniň başlygy.

Abadan ýurdumyzda asuda ýollar

Gahryman Prezidentimiziň peşgeş
beren Berk ar ar döwl et iň bagtyýarlyk
döwr i uly ösüşl er e, tar yh y üst ünl ik
lere besl ený är. Gar aşs yz, hemişelik
Bitarap Diýarymyz yň göz el paýtagty
bu gün beýik binalary, täsin desgalary,
aýna ýaly tekiz, tämiz ýollary bilen dün
ýän iň owad an şäh erl er in iň hat ar yn a
goş uld y. Häz irk i wagtd a güns aý yn
ö sý än we giňe lý ä n ş äh e rl er i ň ý o l
her ek et in i kad a l a ş d yrm ak maksady
bilen, döwl et Başt ut an ymyzyň tagal
lalary netijesinde täze ýollary gurmak,
öňden bar bolanlarynyň durkuny täze
lemek boýunça hem uly işler durmuşa
geçirilýär. Bu işler ýurdum yz yň ulag-arag atn aşyk düzümini döwrebaplaş
dyrmak we ony ösdürmek meselelerine
aýratyn uly ünsüň berilýändiginiň aýd yň
sub utn am al ar yd yr. Şeý l e döwr eb ap
ýo l l ard a pyý ad al ar üçin niý etl en en
ýer ast y geç elg el er iň ulanyşa girizil
megi, ýollaryň ugrunda häzirki zaman
ýol belg il er in iň, köç än iň ýok ars ynda
maglumat görkeziji elektron tagtalary
nyň, hereket edýän awtoulaglaryň tiz
lig ini barlamak üçin radarlaryň goýul
magy, ýolagçylar üçin amatl y şertleri

bol an awt od ur alg al ar yň gur ulm ag y
ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün
etmekde uly mümkinçilikleri döredýär.
Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy
bil en raý atl ar yň rah atl yg y, maşg al a
ojaklarynyň abadanlygy, ýol-ulag hady
salarynyň ýüze çykmazlygy üçin alnyp
barylý an işl er iň has-da kämilleşmegi
«Döwlet adam üçindir!» diýen ynsan
perwer ýörelgäniň rowaçlyklara beslen
ýänd ig in iň güw äsidir.
Merdan Ýolamanow,
welaýat Polisiýa müdirliginiň
maglumatlar bölüminiň müdiri,
polisiýanyň podpolkownigi.
* * *
Häz irk i döw ürd e ýol her ek et iniň
howpsuzlygyny üpjün etmek ähli ýurt
larda ileri tutulýan wajyp wezipeleriň
b ir i h as a pl a ný a r. Ç ü nk i ý o ll a rd a
awt oul ag ser işd el er iniň kö p e l m e g i
net ij es ind e olar yň her eketi-de ýyg
jaml aşý ar. Mun uň özi ýol hereketiniň
howpsuzlygyna ünsüň güýçlendirilme
gini talap edýär. Bu barada hormatly
Bel ent Serk erd eb aş ymyzyň başlan
gyj y esas ynd a ýurd um yzd a net ij el i
işl er amal a aşyr ylý ar. Olar a mys al
edip, gurulýan döwrebap awtoýollary,
köprüleri, ýerasty geçelgeleri görkez
mek bol ar. Horm atl y Prezidentimiziň
başlangyjy bilen ýurdumyzda her ýylyň
sentýabrynda «Ýol hereketiniň howp
suzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly
bir aýl yg yň geç ir ilm eg in iň ähm iý et i
hem diýseň uludyr.
Biraýlygyň dowamynda çäreler har
by gullukçylaryň arasynda hem giňden
ýaýbaňlandyrylýar. Ýakynda hem ýörite
meýilnama esasynd a «Awt oul ag yň
guratlygy howpsuzlygyň girewidir» ady
bilen wagyz-nes ih at çär el er i we okuw

sapaklary ýokary der ej ed e gur ald y.
Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň,
jemgyýetçilik guramalarynyň wekille
riniň hem-de harby gullukçylaryň gat
naşm akl ar ynd a geç ir il en çär el erd e

doly ýerine ýetirilmegini gazanmaklyk
adamlaryň saglygyny, ömrüni goramak
da möhüm ähmiýete eýedir. Düzgünle
riň do
ly ber
jaý edil
me
gi bol
sa, her bir
raýatyň borjy bolup durýar.

bir aýl yg yň ähm iýeti, harby ulaglar ula
nyşa çykmazdan ozal we ulanyşdan
dolanyp gelende ýerine ýetirilmeli iş
ler dogrusynda gürrüň edildi. Berkarar
döwl et im iz iň bagt yý arl yk döwr ünd e
halk ym yz yň asud a, abad an, eşr etl i
durmuşda ýaşamagy üçin taýsyz tagal
lalary edýän hormatly Prez id ent im iz e
alk yş aýd yld y.
Döwletmämmet Hudaýberenow,
Harby awtomobil gözegçiliginiň
ýol hereketini sazlaýjylar wzwodynyň
gözegçisi, starşina.
* * *
Ýollarda howpsuzlyk düzgünleriniň

Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün
etmekde diňe bir sürüjileriň däl, pyýada
ýolagçylaryň hem öz borçlaryny bilmek
leri we olary dogry ýerine ýetirmekleri
hökmandyr. Pyýadalar ýoluň gatnawly
böleginden geçenlerinde seresap bol
malydyrlar, diňe pyýadalar üçin niýet
lenen ýerlerden, ýerasty geçelgelerden
geçmelidirler. Şeýle-de hereketi sazlaý
jynyň we düzgünleşdirijiniň duýdurma
laryna üns bermelidirler, gyzyl yşygyň
hereketi gadagan edýändigini hiç haçan
ýatd an çyk arm al y däldirler.
Ýolda golaý gelen ulagyň öňünden
ylgap geçmek bolmaýar. Şeýle halatda

sürüjiniň ulagyny bada-bat saklap bil
män, ýol-ulag hadysasynyň döremegi
mümkindir. Gatnawly bölege çykylanda,
arkaýyn hereket etmän, özüni düzgün
ler e laý yk alyp barm al yd yr.
Goý, ýollarymyz hemişe asuda bol
sun! Ýollarymyz asuda bolsa, ömrümiz
hem rah at bol ar.
Arslan Oraşow,
welaýat Polisiýa müdirliginiň gorag
bölüminiň müdiri, polisiýanyň maýory.
* * *
Her bir düzgüniň berjaý edilmegi
zerurdyr. Şol esasdan, ýol hereketine
gatn aşý an pyý ad al ar ýaný od al ard an
ýa-da pyýada ýodajyklaryndan, olaryň
ýok ýerinde bolsa ýolýakadan ýöreme
lidirler. Eger-de gab a zatlary göterip
ýa-da ulaga ýükläp alyp barýan pyýa
dalaryň, şeýle-de hereketlendirijisi ýok
maýyp arabajyklarynda hereket edýän
adamlaryň ýanýodalardyr ýolýakalar
daky hereketi beýleki pyýadalar üçin
päsgelçilik döredýän bolsa, olara gat
naw böl eg in iň gyr as y bilen gitmäge
rugs at edilý är. Ýaný od al ar, pyý ad a
ýodajyklary, ýolýaka ýok ýerinde ýa-da
olard an ýör em ek mümkin bolmadyk
ýagd aý ynd a pyý ad al ar tig ir ýod aj y
g ynd an hem-de gatn aw böl eg in iň
gyr as y bil en gid ip bil erl er.
Pyý ad a ýol agç yl ar ýoluň gatnaw
bölegini pyý ad al ar üçin geç elg el er iň
ýok ýerinde kesip geçenlerinde, ulag
laryň hereketine päsgelçilik döretmeli
däld ir. Ýold an geçm äg e ýet işm ed ik
pyýadalar garşydaş ugurly ulag akym
l ar yn y ň a r as yn y b ö lý ä n ç yz yg y ň
üstünde garaşyp, diňe ediljek hereke
tiň howpsuzlygyna göz ýetirenlerinden
soň hem-de ýolyşygyň duýdurmalaryny

nazara alyp, geçmegi dowam etdirme
lidir.
Döwletgeldi Bäşimow,
welaýat Polisiýa müdirliginiň aragatnaşyk
bölüminiň müdiri, polisiýanyň maýory.
* * *
Berk ar ar döwl et im iz iň bagtyýarlyk
döwründe Gahryman Arkadagymyzyň
taýsyz tagallalary netijesinde ýurdu
myzda ilatyň saglygyny goramak we
asud a ýaş aýş yn y üpj ün etm ek, şol
sanda ýaş nesilleriň sagdyn ösmegi,
bagt yý ar durm uşd a ýaş am ag y üçin
ençeme işler durmuşa geçirilýär. Ýol
larda howps uzl yk düzg ünl er in iň doly
berjaý edilmegini gazanmak hem şol
işler iň möh üm böl eg i bol up durý ar.
Hemmämize mälim bolşy ýaly, Wata
nymyzyň dürli künjeklerinde täze we
döwr üň tal ab yn a laý yk gelý än ýoll ar
yzygiderli gurulýar. Şeýle hem ýollaryň
ugrunda ýolagçylar üçin ähli amatlyklary
bolan duralgalar, geçelgeler, ýolyşyklar
we beýl ek i deg işl i belgiler ýerleşdiril
ýär. Awtoulaglaryň köpelmegi we ulag
gatnawlarynyň artmagy bolsa, ýollarda
sürüjileriň we pyýada ýolagçylaryň has
ünsli bolmagyny talap edýär. Her bir ra
ýatyň ýol hereketindäki şahsy jogapkär
çiligi we ýollarda özüňi alyp barmagyň
düzgünleri baradaky söhbetler häzirki
wagtda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy —
ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyş
lanyp geçirilýän çäreleriň özenini düz
ýär. Bu biraýlygyň geçirilmegi, elbetde,
halkymyzyň asuda we parahat durmuşda
ýaşamagy üçin wajyp ähmiýete eýedir.
Annagül Hojaýewa,
welaýat Polisiýa müdirliginiň kämillik
ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça
bölümçesiniň uly gözegçisi,
polisiýanyň kapitany.

C M Y K
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Bagtyýarlygyň rowaç menzilleri
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we «Balkan» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki sahypasy

Tarypa
mynasyp taryhy
waka

Galkyndy eşretli eýýamda Etrek

Etrek
etraby

«Beý ik Ýüp ek ýol un yň täz ed en dör ed ilm eg in e öz
mynasyp goşandyny goşýan Türkmenistan dünýä jemgy
ýetçiligi tarapyndan doly goldanylýan möhüm halkara baş
langyçlar we taslamalar bilen çykyş edýär» diýip, hormatly
Prezidentimiz nygtaýar. Gazagystan — Türkmenistan —
Eýran halkara demir ýolunyň gurlup, ulanylmaga berilmegi

bu hakykatyň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy.
Umumy uzynlygy 900 kilometr bolan bu hal k a r a ulag
geçelgesiniň ýurdumyzdan geçýän böleginiň uzynlygy,
gapd al şah al ar y bil en bil el ikd e 825 kilometre deňdir.
Bu halkara demir ýoluň gurulmagy Etrek etrabynyň bag
tyýar ýaşaýjylarynyň durmuşyny hem hakydalarda hemi
şel ik galj ak tar yh y wak al ar a besledi.
2014-nji ýylyň 3-nji dekabry. Şol taryhy günde etreklileri
uly buýsanç, guwanç, şatlyk duýgulary gurşap aldy. Şol
gün «Akýaýla» demir ýol menzili we onuň dumly-duşy
hakyky baýramçylyk keşbine beslendi. Aýdym-sazyň belent
owazy uzaklara ýaň saldy. Bu taryhy senä diňe bir etrabyň
däl, tutuş Diýarymyzyň, hatda goňşy ýurtlaryň raýatlarynyň
hem sabyrsyzlyk bilen garaşandyklaryny bellemek bolsa
aýratyn ýakymlydyr. Sebäbi şol gün Etrek etrabynyň «Ak
ýaýla» demir ýol menzilinde Türkmenistanyň, Gazagystan
Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezi
dentl er in iň gatn aşm akl ar ynd a Gaz ag yst an — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýolunyň açylyş dabarasy
boldy. Bu ýatdan çykmajak günüň — Diýarymyzyň, şol
sanda Etrek etrabynyň Berkar ar döwl et im iz iň bagt yýar
lyk döwründäki täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylan
şanly senäniň şatlykly pursatlaryny etrekliler häzirem uly
buýsanç bilen ýatlaýarlar. «Demirgazyk — Günorta» hal
kara demir ýolunyň çekilmegi bilen, etrabyň durmuşynda
hem düýpli we oňyn özgerişlikleriň bolup geçendigi-de
kalplardaky hoşallygy hem buýsanjy artdyrýan hakykatdyr.
Etrek etrabynda aýdym-saz
sungatynda yz goýan adamlar
hakynda söhbet edilende, öňi
bil en, Türkm en ist an yň halk
art ist i Nurb erd i Gul ow yň ady-
nyň agzalmagy ussat bagşa
goýulýan hormat-sarpanyň ulu
dygynyň nyşanydyr. 1917 —
1992-nji ýyllar aralygynda ýaşap
geçen Nurberdi aga ýomut-gök
leň bagşyçylyk ugrunyň Balkan
şahasynyň görnükli halypalary
nyň biri hökmünde aýdym-saza
sarpa goýýan adamlaryň haky
dalarynda hemişelik orun aldy.
Ol «çopan ýoly» diýen özboluşly
ýol-ýör elg än i esasl and yr an
uss at hökm ünd e-de aýr atyn
meşhurlyga eýedir.
Hormatly Prezidentimiziň «Ile
döwlet geler bolsa...» diýen aja
ýyp kit ab ynd a uss at bagş y
hakynda şeýle diýilýär: «Balkan
wel aý at yn yň halk sungatynyň
döremeginde düýpli yz goýan
meşhur bagşy Nurberdi Gulowy
ýatlap geçmeseň, onda günba
tar etraplarynyň bagşylarynyň
aýdym-saz ugrundan gazanan
lary doly bolmazdy. Özüniň halk
ýerine ýetirijilik döredijiligine ol

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
rüniň her bir ýyly şanly hem taryhy wakalary
bilen ýatda galýar. «Türkmenistan — parahat
çylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip
yglan edilen 2021-nji ýylyň aýratyn şan-şöh
rata beslenmegi bolsa, elbetde, bu ýylda
ata Watanymyz Türkmenistanyň mukaddes
Garaşsyzlygyna eýe bolanyna 30 ýylyň dol
ýandygy bilen baglanyşyklydyr. Bu şöhratly
senäni ýokary ruhubelentlikde hem-de zäh
met üst ünl ikl er i bil en garş yl am ak üçin,

dör ed ij il ikl i zähm et ind en alyp gaýdý ar»
diýip nygtaýar. Agzybir we jebis jemgy
ý e td e h a lk y ň d öred ij il i kl i z ä hm et in i ň
gaýn ap-joşý an ýer i hökmünde buýsanç
bilen görkezilmäge mynasyp bolan Etrek
et r a b y hem Gah r y man Arkadagymyzyň
p e şg e ş b ere n a j aý y p z am an as y nd a
düýpl i galk yn yş y başd an geçirýär. Ber
karar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
etr apd a gurl up, ulan ylm ag a berl en des
gal ard yr bin al ar yň, ýaş aý yş jaýlarynyň

*Şol ýylda etrap kazyýetiniň täze edara
binasy ulanylmaga berildi.
*Şol ýylda etrabyň Gyzylbaýyr obasynda
durky täzelenen, kämil lukmançylyk enjam
lary bilen üpjün edilen saglyk merkezi işe
girizildi.
*2016-njy ýyld a etr ab yň Güd ür ol um
obasynda, «Demirgazyk — Günorta» hal
kar a ulag geç elg es in iň «Aký aýl a» dem ir
ýol menziliniň golaýynda umumy meýdany
11 müň ined örd ül metr e bar ab ar bol an

*2018-nji ýylda etrabyň Güdürolum oba
synd a, gümr ük nok ad yn yň gol aý ynd a
hususy eýeçilige degişli bolan ýolagçy myh
manhanaly, kiçi söwda merkezli, awtodural
galy we ilata hyzmat ediş nokatly düşelgeli
binalar toplumy işe girizildi.
Elb etd e, şu san awd an hem görnüşi
ýaly, halkymyzyň abadan, asuda, eşretli
durmuşda ýaşamagy, raýatlaryň ählitarap
laý yn oňyn ýaş aý yş-durm uş şertl er in iň
üpjün edilmegi üçin Arkadag Prezidentimiziň

Diýarymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Etrek
etrabynda hem uly tagallalar edilýär. Etrabyň
merdana gallaçylarynyň tomsuň ilkinji aýynda
şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli
ýer in e ýet ir ip, ajaý yp zähm et ýeň işl er in i
gazanmaklary-da munuň aýdyň subutna
masydyr.
Hormatly Prezidentimiz: «Demokratik,
hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň milli
ýör elg el er ind en ugur alý an Gar aşs yz
Watanymyzyň syýasy, ykdys ad y, med eni-durm uş ulg aml ar yn yň ýok ar y depginli
ösüşi öz gözbaşyny jemgyýetimiziň agzy
birliginden, jeb isl ig ind en we halk ym yzyň

mysalynda hem muňa bütin aýdyňlygy bi
len göz ýetirmek bolýar. Ine, olaryň käbiri:
*2013-nji ýylda Etrek etrap merkezinde
100 orunl yk çag al ar bag y açyl yp, ulan yl
maga berildi.
*Şol ýylda etrap merkezinde iki gatly,
500 orunlyk orta mekdebiň dabaraly açy
lyşy boldy.
*2014-nji ýylda Etrek şäherinde 100 orun
lyk çagalar bagy açyldy.
*Şol ýyld a etr ab yň Mad aw obas ynd a
350 orunl yk häz irk i zam an sport mekd e
biniň açylyş dabarasy bolup, ol şatlyk-şow
hun a besl end i.

bazarly söwda merkezi dabaraly ýagdaýda
açyldy.
*Şol ýylda Türkmenistanyň Döwlet mig
rasiýa gullugynyň Balkan welaýaty boýunça
müd irl ig in iň Etr ek etr ap bölüminiň täze
edara binasy hem-de iki gatly, sekiz hoja
lyga niýetlenilen ýaşaýyş jaýy ulanyşa tab
şyryldy.
*2017-nji ýyld a etr ab yň Güd ür ol um
obasynda umumy meýd an y 8,5 müň ine
dörd ül metr e bar ab ar bol up, her günd e
raý atl ar yň 50-sin i kab ul etm äg e niý etl e
nilen täze saglyk öýüniň dabaraly açylyş y
bold y.

amal a aşyrý an işl er i, bad alg a berý än
başlangyçlarydyr özgertmeleri dünýä nus
galykdyr. Täze gurlup, ulanylmaga berilýän
medeni-durmuş maksatly hem-de beýleki
desg al ard a adaml ar yň ýaş amagy, oka
magy, işlemeg i, dynç alm ag y, saglygyny
berkitmegi üçin ähli şert-mümkinçilikleriň
döredilendiginem, olaryň dünýä hil ülňüle
rindedigini hem aýratyn nygtamak gerek.
Bu gün k i gün eş r et li durmuşyň hözirini
görýän etr ab yň bagt yý ar ýaş aýj yl arynyň
şeýl e ajaý yp zam an any peşgeş beren
Gahryman Arkadagymyza alkyş hem-de
hoş all yk sözl er i asl a egs ilm eýär.

Halypanyň ýoly
dowamat-dowam

elmydama kiçigöwünlilik bilen
gar ard y, aýd ym aýd y ş y n yň,
hälk i bir «ýön ek eý çop an yň
ýoludygyny» häli-şindi tekrar
lardy. Şonuň bilen birlikde, onuň
gald yr an dör ed ij il ik keşb i we
sesiniň özboluşly owazy türk
men med en iý et ind e aýr at yn
orun eýeleýär. Nurberdi Gulo
wyň zehininiň muşdaklary we
köp sanly şägirtleri görnükli ussa
dyň täsin ýörelgesiniň dowam
etmegine ýardam berýärler».
Ine, şu dürdäne sözlerdenem
görnüşi ýaly, Türkmenistanyň

halk art ist i Nurberdi Gulo
wyň bag ş y ç y l yk ýoly Berka
rar döwletimiz iň bagt yý arlyk
döwründe hem dowamat-dowam
bolýar. Halypa bagşynyň özem
1984-nji ýyld an tä ömrüniň
ahyryna çenli etrap medeniýet
böl üm in iň çag al ar sazçylyk
mekd eb ind e mug all ymçylyk
edip, çag al ar yň aýd ym-saz
sung at yn a içg in aralaşmak
lary üçin yhlasyny, zähmetini
gaýgyrmandy, zehinli, adygan
bagşy-sazandalaryň ençeme
sin i ýet işd ir ipd i.

Nurberdi halypanyň bagşy
çylyk ýolunyň dowamat-dowam
bolmagynda taýsyz tagallala
ryň edilýändigine Etrek etrap
medeniýet bölüminiň çagalar
sazçylyk mekdebinde häzirki
wagtd a aln yp bar ylýan döw
rebap işleriň mysalynda hem
göz ýet irm ek bolý ar. Mek
depde öz kärine ezber mugal
lyml ar tar ap ynd an bagtyýar
ýaş n es i ll e r d ut a r, g yj a k ,
bagşy, hor, tans, skripka ugur
lary boýunça okadylýar. Sun
gata höwesli çagalar uly alada
bilen gurşalyp, olaryň kämil
leşmekleri üçin köp tagallalar
edilýär. Mugallymlardyr okuw
çylar aýd ym-saz sung atyna
aýratyn hormat-sarpa goýýan
G a hr ym a n A rk ad ag ymyza
hoşallyk sözlerini dillerinden
düşürenoklar. Bu sungat oja
gynd an eşid ilýän mukamla
ryň sesi bol s a uzak l ara ýaň
sal yp, Berk ar ar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwrüniň aýdym-saz yň, toý-baýr amyň, ruhu
belentligiň zamanasydygynyň
aýd yň sub utn am as y bol up
dab ar al aný ar.

Seýil etseň Dehistanyň baýryna...
Magtymguly atamyzyň meş
hur aýd ym a öwr ül en «Gör
s e m » a tl y ş y gr y nd ak y ş u
setirl er i, meg er em, bilm eý än
ýok bols a ger ek:
«Dehistanyň baýrynda,
Bady sabany görsem.
Bahaweddin Mirkulal,
Zeňňi Babany görsem».
Beýik şahyrymyzyň goşgu
synd a wasp edilý än gadymy
Dehistan — bu günki gün diňe
bir ýurd um yz yň raý atlarynyň
däl-de, eýs em-de, dünýäniň
çar künjeginden jahankeşde
leriň ünsüni özünde jemleýän
ýer. Gar aşs yzl yk ýyll ar ynda
«Gad ym y Deh ist an» döwl et
taryhy-medeni goraghanasyna
öwrülen bu taryhy ýerde hal
kym y z y ň d ö r ed en m add y

medeniýetiniň dürli görnüşleri
niň galyndylary bar. Orta asyr
şähergurluşygynyň uly toplu
myn y özünd e sakl aýan Mis
serian şäher-galasyny munuň
esas yl ar yn yň bir i hökmünde
mysal getirmek bolar.
Şäh erd e bin agärlik mede
niýetiniň ösen derejä ýetendi
gine häzirki wagtda saklanyp
gal an bin al aryň galyndylary
nyň mysalynda hem göz ýetir
mek bolýar. Olardan Horezm
şas y Muh amm et II buýrugy
bilen gurl an Jum a metj id in i
we oňa ýanaşyk duran mina
ral ar y ilk inj il er iň hat ar ynda
gör
kez
mek bo
lar. ХII — ХIII
asyrl ar yň sepg idinde gurlan
bu metjit mongollaryň çozu
şyndan öňki döwürde sebitde
uly dini merkezleriň biri bolup
d y r d i ýl i p h as a pl an y lý a r.

M etj id iň beý ikl ig i 18 metre
gol aý bol up, onuň saklanyp
galan, diýseň ne p is l ik bilen
bezelen girelgesi şäher hara
baçylygynyň günorta diwary
na golaý ýerde ýerleşýär.
« B eý i k Ý üp e k ý ol un y ň
ugrunda ýerleşen Türkmenis
tanyň çägindäki taryhy-medeni
ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji
ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini
geçirmegiň we medeni mirasy
y lm y e s a sd a ö wr e nm eg i ň
hem-de wagyz etmegiň Döw
let mak s at n a m a s yna» laýyk
lykd a, 2020-nji ýyld a Deh is
tan şäh er in iň Juma metjidiniň
girelge-peştagynda ylmy taý
dan öwrenmek hem-de dikelt
mek işleriniň ýerine ýetirilmegi
Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwründe baý taryhymyza,
milli medeni mirasymyza uly

sarpa goýulýandygynyň, olary
g or a p s a kl am a kd a t a ýs y z
ta g a l l a l a r yň edilý änd ig in iň
aýd yň sub utn am as y bold y.
Rej el eý iş işl er ind e gad ym y
ussalaryň tejribeleri, usullary
hem giňden ulanyldy. Şeýle işle
riň alnyp barylmagynyň syýahat
çylyk ulgamyny ösdürmekde
ähmiýetli boljakdygy we Dehis
tana gelýän jahankeşdelerde
ýatdan çykmajak täsirleri galdyr
jakdygy öz-özünden düşnüklidir.

Zeýtuny ömrüniň zynat yna
öwren bagban

Bag ekmek — sogap iş. Özünden ýadygärlik hök
münde ýekeje agaç eken adamyň dünýä kitabynda
adynyň bardygyny aýdan şahyrymyzam müň keren
mamla. Onsoň bütin ömrüni bagbançylyga bagyşlan
kişiniň näderejede haýyr-sogaba eýedigini özüňiz
pikir edip görüberiň! Ine, biziň bu günki söhbedimi
zem şeýle ilhalar adam Pälwan Söýünow hakynda.
1952-nji ýylda Etrek etrabynda dünýä inen Pälwan
aga 1974-nji ýyld a şol wagtk y Türkm en oba hoja
lyk institutyny miweçilik, bagbançylyk we üzümçilik
hünäri boýunça tamamlany bäri, özüniň zeýtun bilen
meşgullanyp gelýändigini nygtaýar. 1986-njy ýylda
Gruziýanyň Suhumi şäherinde «Zeýtunyň agrobiologiki
häsiýeti» diýen tema boýunça ylmy işini gorap, oba
hojalyk ylymlarynyň kandidaty diýen alymlyk dere
jesine eýe bolýar. Köp ýyllar oba hojalyk pudagy
na, ekerançylyga degişli dürli edaralarda, şol sanda
Etr ek subtr op ik ekinl er iň tejr ib e stans iý as ynda
uly ylmy işgär, bölüm müdiri, direktor wezipelerinde
zähmet çekýär. 2005-nji ýylda Hazarýaka döwletle
riň alym-hün ärm enl er in iň bu sebitde bagy-bossan
lygy, maldarçylygy ösdürmek, umuman, ekologiýany
gow ul and yrm ak boý unç a ylm y işl er in iň bäsl eş i
ginde baş baýraga mynasyp bolýar. Pälwan Söýü
nowa şonda ýeňiji hökmünde sylag bilen birlikde, bir
aýlap ABŞ-da bolup, bu ýurduň sekiz ştatynda oba
hojalyk işleri bilen tanyş bolmaklyga hem mümkinçi
lik döredilýär. Şeýle-de, 2006-njy ýylda Eýran Yslam
Respublikasynda, 2007-nji ýylda Türkiýede iş sapar
lar ynd a bol an tejr ib el i bagb an bu ýurtl ard a hem
oba hojalyk pudagynda, şol sanda bagbançylykda
işl er iň aln yp barl yş y bil en ýak ynd an tanyşýar.
Häzirki wagtda hormatly dynç alyşda bagtyýarlyk
döwrümize guwanyp ýaşaýan Pälwan agadan zeýtun
we onuň häsiýetli aýratynlyklary barada aýtmagyny
soranymyzda, ol bize, ine, şeýle gürrüň berdi:
— Miweli baglaryň içinde iň gadymysy hasapla
nylýan zeýtuna gadymy Gresiýada keramatly agaç
hökmünde garalypdyr. «Zeýtun ýagy ösümliklerden

we haýwanlardan alynýan ýaglaryň şasydyr», «Zeý
tun ýagy suwuk altyndyr» diýen aýtgylar bu halkda
ýörgünli bolupdyr, ony «Ýaşaýşyň, saglygyň agajy»
diý ip atl and yr ypd yrl ar. Zeýt un ýag y hatd a pul uň
ornunda hem ulanylypdyr.
Men 1980 — 1985-nji ýyll ar aralygynda etra
bymyzyň şahsy hojalyklaryna zeýtun nahallaryny
paýlap, mümkinçiliklerine görä, olary ösdürip ýetiş
dirmeklerini maslahat berdim. Oba ilatynyň şol mas
lahata eýermegi netijesinde-de häzirki wagtda etra
bymyzyň şahsy hojalyklarynda zeýtunyň 2000-den
gowrak düýbüniň bardygyny buýsanç bilen aýdasym
gelýär.
Zeýtun — örän uzak ýaşaýan agaç, ömrüniň uzak
lygy boýunça miweli ösümlikleriň arasynda ol öňdäki
orunda. Öňräk maňa Ysraýyldaky 2,5 müň ýaşy bolan
zeýt un agaj yn yň sur at yn y get ir ip berd il er. Ýurd u
myzda bu agajyň 35 görnüşiniň öwrenilendiginem
bellemek isleýärin.
Zeýtunyň saglyk üçin peýdaly taraplary hakynda
aýts ak, yns an bed en i onuň ýag yn y 98 göt er im
diýen ýaly özleşdirip bilýär. Bu ýag deriniň, saçyň

düzümini gowulandyrýar, aşa semizlikden ejir çek
ýänlere-de onuň haýry köp. Müňlerçe ýyllar bäri öz
ähm iý et in i ýit irm än gelý än zeýt un ýag y iým it siň
dir ijiligi gowulandyrýar, kesele garşy durmak ulga
myn yň durn ukl yl yg yn y ýok arlandyrýar. Şeýle-de
bedeniň garramagyny haýalladýar, ýatkeşligi gowu
landyrýar, nerw dartgynlylygyny gowşadýar, şikes
leriň we ýaralaryň bitmesini tizleşdirýär, aşgazaniçege keselleriniň öňüni alýar, bedeniň süňklerini
berk idý är. Umum an, zeýtun we onuň ýagynyň peý
dasynyň, sanasaň, sogaby bar diýlenidir. Hormatly
Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösüm
likleri» atly ylmy-ensiklopedik eserinde hem bu aja
ýyp agajyň miw es in iň peýd as y barada gymmatly
magl um atl ar ber ilý är.

Sahypany taýýarlan Aşyrberdi Gurbanow.
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2021-nji ýylyò 16-njy sentýabry.

Synpdaşlarynyň arasynda iki gyz
göz ell ikd e has saýl aný ard y. Olar
Täzegül hem-de Humaýdy. Täzegül
uzyn boýly, balkyldap duran, dessan
larda aýdylyşy ýaly, jan alyjy gara
gözli, bugdaýreňk, tegelek ýüzli, hiç
hili emeli bezeg talap etmeýän gyýma
galam gaşly, şahyr aýtmyşlaýyn, leb
leri gülabyň gaýmagyna ogşaýan juda
owadan gyzdy. Ýöne özi gedemräkdi.
Onuň häsiýetini saldarlap göreniňde,
synpd aşl ar yn yň hiç bir in e göwn i
ýetmeýäne meňzeýärdi. Şeýle owa
dan gyz ýigitleriň hem gözünde, hem
göwnünde bolýar. Şol gözlere bakyp,
«söýýän» sözüni aýtmaga atyň kellesi
ýaly ýürek gerek.
Hum aý ort a boýl y, teg el ek ak
ýüzl i, ýylg yr and a çep ýaň ag ynd a
çukanajyk emele gelýän, sadap dek
ak dişl er i low urd ap gidý än görm e
geý gyzd y. Sad ad y, kiç ig öw ünlidi,
edepli-ekramlydy.
Synpdaş ýigitleriň arasynda Didar
okuwa ökdeligi, salyhatlylygy, birsöz
lüligi bilen saýlanýan, çagalygyndan
sport bil en meşg ull an ýanl yg yndan
bolsa gerek, gerdenlek, daýaw ýigitdi.
Synpd aşl ar ynd an tapawutlanýan
beýleki bir ýigit Sapar dilewardy, degiş
gendi. Arakesmelerde, üýşmeleňlerde
okuwçylar onuň gyzykly gürrüňlerini,
deg işm el er in i diňl äp gül üşý ärd il er,
hezil edýärdiler.
Orta mekdebi tamamlajak uçurlary
arakesmede üýşüp durkalar, Sapar:
— Synpdaşlar, orta mekdebi tamam
laý ar ys. Han y, aýd yň, kim haýs y
okuwa gidýär, kim haýsy käri saýla
ýar? — diýen sowaly orta atdy. Soňam:
— Men-ä orta hünär okuw mekdep
leriniň birinde okuwymy dowam etdir
jek — diý ip, söz ün iň üst ün i ýetirdi.
Synpd aşl ar yzl y-yzyn a saýl an
ugurl ar yn y, kärl er in i aýtd yl ar.
Gezek Täzegüle ýetende, ol:
— Men ýokary okuw mekdepleriniň
birinde okuwymy dowam etdirjek —
diýdi.
— Uly doganymy öýerýänçäk hiç
ýere gitmän, ejeme kömekleşjek. Soň
görübereris — diýip, Humaý ýuwaşja
dan dillendi.
— Öz üň iz bilý äň iz, kak am —
çopan. Iki ýyld an pens iý a çyký ar.
Şoňa çenli kakamyň ýanynda çopan
çylyk etjek — diýip, Didar-da gelen
netijesini mälim etdi.
— Çopan boljak-da onda. Goýna
meňz äp gid ers iň — diý ip, Täz eg ül
kin aý al y güld i. Emm a onuň gülk ü
sine goşulan bolmady.
— Çopançylyk hem hormatly kär
dir — diýip, Humaý Täzegülüň ýüzüne
seredip aýtdy.
Didar Täzegüle hak aşykdy. Ony
çyn ýür ekd en söýý ärd i. Özd iý enli
häsiýetli gyza, seredende teniňden
garynja ýöreýän ýaly edýän gara göz
lere bakyp, söýgüsini mälim etmekden
ejiz gelýärdi. «Täzegül okuwa gitmänkä
bellisini edeýin» diýen pikir bilen 4-nji
synpda okaýan jigisinden söýgüsini
mälim edip, hat ýazyp, Täzegüle

1

2

iberd i. Hat «Çop an, deň iň i tan a!»
diýen gysga setir bilen gaýdyp geldi.
Bu jogap Didary serpmeden gaýdan
ýal y etd i. Birn äç e gün güň bol up
gezd i. Soň am kak as yn yň ýan yn a
gitdi, çopanç yl yk etd i.
Iki ýyl geçdi. Didaryň kakasy hor
matly dynç alşa çykdy. Oglan bolsa
ço p an ta ý a gyny tabşyryp, öýlerine
geld i. Üç-dört gün geçenden soň,
eje s i Ma r al daýza Didaryň ýanyna
gelip:
— Ogl um, nädý äň, dynç alý ar
myň? — diý ip sor ad y.
— Dynç alý an, sag bol, eje. Ind i
ýok ar y okuw mekd eb in e gitm äg e
taýýarlanmaly — diýdi.
— Okuwa-da gidersiň, oglum. Biz-ä
kakaň, doganlaryň bilen maslahatla
şyp, toý tutm ag yň gürr üň in i etd ik.
— Toý? O nähili toý?
— Ol — seniň durmuş toýuň.
— Näd
ýä
ňiz-ä, eje jan. Men oka
maly, ýokary bilim almaly ahyry.
— Okuw yň işi haý yr. Sen maň a
aýt, bal am, hal aý an gyz yň barmy?
— Bardy. Indi ýok, eje.
— Onda bize rugsat ber. Bir gowy
gyzy göz öňünde tutup ýörüs.
— Kim ol, eje?
— Gaýl y agan yň gyz y Hum aý.
Gudaçylyga baranlary gaýtaryp otyr
diýýärler.
— Belki, sizi-de gaýtararlar?
— Ýok, oglum, bizi gaýtarmazmyka
diýý än. Jig iň gürr üňd eş bol and a,
«Didar gowy oglandyr. Arman, Täzegül
onuň gad yr yn y bilm ed i» diý ipd ir.
Şu ýerde hoşlaşyk günleri Huma
ýyň çalaja ýylgyryp, aşak bakyp gideni,
«Çopançylyk hem hor matly kärdir»
diýeni Didaryň ýadyna düşdi. Soňam:
— Bolý ar, eje, gud aç yl yg a bar y
beriň — diýdi.
— Sag bol, balam! — diýip, Maral
daýz a ýig it çyk an ogl un y bagr yn a
basd y-da: — Ikiň iz bil ej e okuw a
gid ers iň iz, ogl um! — diýd i.
* * *
Täzegül, arzuw edişi ýaly, ýokary
okuw mekd epl er in iň bir in iň talyby
boldy. Juda owadan gyz talyp ýigit
leri-de öz erkine goýmaýardy. Ýöne
görk-görm eg in e aşa buýs aný an
kesir gyza söz aýtmaga çekinýärdi
ler. Ýek-tük lak at
ý an
l a
r yň-da ol
bad a-bat jog ab yn y berýärdi. Oku
w yň üçünj i ýyl yn yň başl ar ynd a
seý ilg ähd äk i oturg yçlaryň birinde
dynç alyp otyrk a, uzyn boýly, ak
ýüz l i gör m e g eý ýigit gelip, salam
berdi, oturmaga idin sorady. Täze
gülüň özi-de duýman, ýigidiň ýüzüne
seretdi-de: «Oturyň» diýdi.
Tanyşdylar, gürleşdiler. Soň seý
regräk bolsa-da, duşuşdylar, gezelenç
etd il er. Hiç kim e göwni ýetmeýän
kesir gyzyň bu ýigide — Permana
bolan garaýşy üýtgäp başlady. Ol
erksiz garaýyş ýaş gyzyň kalbynda
dörän söýgi uçgunlaryny köredip,
tutaşd yrd y. Duş uşyklarda Täz eg ül
onuň söýg i bar ad a söz açmagyny
i sl eý ä rd i . E mm a ý ig i t b u a rz yl y
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duýg y bar ad a dil açm aý ard y. Bu
ýagdaý gyzy otdan alyp, suwa okla
ýardy. Soňky duşuşyga Perman gys
sanmaç geldi. Ol:
— Täzegül, men oba gitmeli bol
dum — diýdi. Gyz:
— Näme, eýgilikmi? — diýip, Per
man yň ýüz ün e ser etd i.
— Gowulyk-la. Meni öýerjek bol
ýarlar. Obada söýýän gyzym bar. Ady

Arzuw
(Hek aý a)

Sähr ag ül. «Okuwy tamamlaýançam
garaş yň» diýs em-de, ejem-de, uýa
larym-da howlugyp, «Toý tutasymyz
gelýär» diýşip, gudaçylyga baryp, toý
sähedini belläpdirler...
Gürrüň şu ýer e ýet ende, Täzegül
özün i lamp a aşak goýb erdi.
— Weý-weý, Täzegül, uýam, saňa
näme boldy? — diýip, Perman ot-elek
boldy. Elýaglygy bilen gyzyň ýüzüni
ýelp ed i, bir ýerd en suw get ir ip içirdi.
— Birden başym aýlanaýdy. Indi
ýagşy — diýip, Täzegül özüne gelen
den soň aýtdy. — Men umumy ýaşa
ýyş jaýyna gideýin — diýip, sözüniň
üstüni ýetirdi.
— Men seni äkideýin — diýip, ýigit
gyzy ýaşaýan ýerine getirdi. Jaýlaşyp
oturanlaryndan soň, Perman:
— Täzegül, seni uýam ýaly gördüm.
Özüň em uýal ar ym yň bir in e gat y
m e ň z e ş . S e n — görm eg eý, ýok,
görmegeýem däl, juda owadan gyz.
Özüňem edepli-ekramly, üstesine-de,
özüňi gorap bilýän gyz. Enşalla, öz
bagtyňy taparsyň. Oba gideli. Toýu
myz y toýl aş ars yň — diý ip, onuň
göwn ün i göt erm äg e çal yşd y, toý a
çag yrd y. Täz eg ül ony ýol a sal yp:
— S ag bol, P e rm a n . Toý uň y z
gutly bols un, sag-aman bar! — diý
mäg e zord an gaýr at tapd y.
Gyz Perman gideninden soň, agyr
gussa batyp oturdy. «Ah, meni Dida
ryň yhl as y urd y. Näh il i mert ýigidiň
göwnüne degdim, kemsitdim. Görk-görm eg iň ýes ir i bol up, gözüm zat
görmedi. Oba gideýin, Didary göreýin»
diý ip, ah çek ip, arm an bil en gij än i
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Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Geldimyrat
Hojamyradow

Bu jog ab y eşid end en soň, onuň
başy aýlandy, gözi garaňkyrady. Zor
dan öýlerine özüni atyp, ejesi bilen
çala salamlaşyp, ýassyga maňlaýyny
goý up, gözý aş a bog uldy.
Nursoltan daýzanyň gyzynyň agy
syna bagry ezilip, gözüne ýaş aýlandy,
her
hal, oňa döz
män, özü
ni ele al
dy,
balasynyň başyny sypalap:
— Gy
zym, aýt ahy
ry, sa
ňa nä
me
boldy? — diýip özelendi.
— Eje jan, nä
me üçin me
ni owa
dan, görmegeý ýaratdyň? Şol görkü
me buýsanyp, mert ýigidiň göwnüne
deg
dim. Olam in
di... — di
ýip, yzy
ny
aýdyp bilmän aglady.
— Gyzym, durmuşda akylly-başly
hereket etmeseň, ýalňyşdyrýan, kyn
çylyk çekdirýän ýerleri az bolmaýar.
Bu-da durm uş yň berý än bir sapa
gydyr. Azaşan yzyny tapsa, ak ýola
düşýändir. Senem görküňe buýsan
ma-da, akylyňa aýlan. Mert ýigitler
başga-da bardyr. Ýigit bolsun, gyz
bols un, kim iň kimd ig in i il bilý änd ir.
Il bir mizan terezisidir. Edepli-ekramly
bolm al y, diň e gow y ýerd e gör ün
meli. Gel, gyzym, oturyp bileje çaý
içeli — diýdi.
Şol gün üň ert es i Sap ar sal am
ber ip, bul ar yň öýl er in e geld i.
— Gel, Sapar jan — diýip, Nursol
tan daýz a ony gad yrl y garş ylady.
— Bä ý , s y n pd a şl aram görmek
bar-ow! — diýip, Täzegül ýylgyryp,
oňa oturmaga ýer görkezdi. Sapar:
— Täz eg ül, oba gel en iň i eşit
dim-de, sal aml aş aý yn diý ip gel äý
dim — diýdi.

— Gowy edipsiň, Sapar. Jaýly otur,
häzir çaý deml äý in. Onsoň geçen
günleri ýatlarys. Käteler seniň gyzykly
gürrüňleriňi ýatlap ýylgyrýaryn.
— Sag bol, Täzegül, ýöne çaý diýip
azara galma.
— Azar y bolm az onuň — diý ip,
Täzegül açylyşdy.
«Durmuş, durmuş. Telpek goýmaly
saň a. Näh il i özd iý enl i, kes ir gyz y
gow ul yg a üýtg ed ip bil ips iň» diý ip,
Sapar içinden pikirlendi.
Mährem ene bulara seredip, guwa
nyp otyr
dy. So
ňam baş
ga bir ota
ga
çykyp gitdi.
Çaý başynda Täzegül:
— Sapar, nätdiň, okuwyňy tamam
ladyňmy? — diýip sorady.
— Haw a, neb itç il ik ort a hün är
okuw mekdebini tamamladym. Häzir
bur awl aýj y bol up işl eý ärin.
— Gaty gowy-da.
— Seniň okuwlaryň nädýär? Sag-aman okap ýörmüň? — diýip, Sapar
hem gyzyklandy.
— Erb et däl. Okap ýörün. Ýog
sa-da, Sapar, sen öýlendiňmi? — diýip,
Täz eg ül gürr üň iň hörp ün i üýtgetdi.
— Ýok, öýlenemok.
— Näme üçin? Halaşýan gyzyň
ýokmy? Sen söýülmezçe ýigit däl-ä.
— Söýýän gyzym bar.
— Kim ol? Synpdaşlarymyzyň bi
rimi? Sülgünmi, Jerenmi, Maralmy?
Gizlin bolmasa, aýtsana?
— Seň şu gar a gözl er iňe bakyp
sözlemek hem ýeňil däl.
— Onda gözlerimi ýumaýyn.
Ikisi hem gülüşdiler.
— Sap ar, seň de g iş m äň galj ak
däl-ow. Bolýar, aýtmasaň, özüň bil
ýäň — diýip, gyz biraz kine gatyşykly
aýtdy.
— Bolýar, onda aýdaýyn. Täzegül,
ol — sen — diýende, ýigidiň sesi birhili
sandyrap çykan ýaly boldy. «Täzegül,
ol — sen» diýen jümläni eşiden gyz
tisginip gitdi. Ýüzi gyzardy. Ol dil ýar
manka, Sapar:
— Men seni mekdepde okaýarkak,
çyn ýürekden söýýärdim. Ýöne Dida
ryň-da seni jany-teni bilen söýýänini
bil en imd en soň, söw er dost um yň
hat yr as yn a Gar aç om ak bolm aý yn
diý ip, biygt yý ar çet e çek ilm el i bol
dum. Ýöne bu maňa ýeňil düşmedi.
Did ar a bols a mun y duýd urm ad ym.
Indi ol öz bagtyny tapdy. Goşguda
«Näme diýse, öz dilinden eşideli» diý
lişi ýaly, özüň aýdyp otur, näme diý
seň, diý, haýyş edýän! — diýdi.
Ýigidi üns berip diňlän gyz owadan
gözlerini bir nokada dikip, biraz otu
randan soň:
— Sapar, häzir söýgi ýadyma düşe
nok. Men okuw ym y tam aml am al y.
Ine, meniň bar aýtjak zadym — diýdi.
— Bolýar onda, Täzegül, sag-aman
oka. Ýöne käteler jaň edip, gürleşmek
bolarmy seniň bilen?
— Bol ar, elb etd e. Biz synpd aş
ahyry. Ýöne seýregräk. Sapar, otur,
çaý içip git-dä.

Krossword
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çirim etmän diýen ýaly geçirip, irden
ulagly ýola düşdi.
Oba gel ip, öýl er in iň gol aý ynd a
ulagdan düşende, gulagyna aýdym-sazyň owazy eşidildi. Ol geçip bar
ýan gyzdan:
— Obad a toý tut ulý arm y, kim iň
toý y? — diý ip sor ad y.
— Did ar bil en Hum aý yň toý y —
diý ip, gyz öz ugr un a gitdi.

Keseligine:
1. Ýurdumyzda dag. 5. Germaniýanyň futbol topary.
9. Ýiti agyry. 10. Türkmen halk sazy. 12. Pähim, paýhas.
14. Gonmak, dynç almak üçin ýer, düşelge. 16. Türkmen
nusgawy şahyry. 17. Wada, ygrar, äht. 20. Saz guraly.
21. Awstr al iý ad a köl. 22. Teb ig y bel a, betb agtç yl yk.
24. Wagt ölçeg birligi. 26. Göz, dide. 28. Sözlemiň aýyk
laýjy agzasy. 30. Serdar etraby bilen Kaka etrabynyň
aralygyny tutup ýatan giň meýdan, Köpetdagyň etegi.
32. Ot, uçgun almak üçin ulanylýan daşyň bir görnüşi.
34. Süýt önümi. 36. Gözüňe uky gelmezlik, ukyň tut
mazlygy. 37. Ertekilerde, rowaýatlarda duş gelýän hyýaly
guş. 39. Gündogaryň beýik akyld ar y. 42. Ýüz, meňiz.
45. Geometrik şekil. 46. Mallaryň irişmesiniň ýüpüniň
ujuna berkidilýän halkaly gazyk. 47. Bileleşip ýerine
ýetirilýän işiň netijesinde haky bar adam. 49. Iň gowy,
saýlama, aňrybaş. 51. Oba hojalyk maşyny. 53. «... diýerler aýyň ýagşysyn» (Magtymguly). 55. Bugdaý, arpa
ýal y dän e göml üp sakl aný an çuk ur. 56. Umm an.
57. Russ iý ad a ýar ym ada.
Dikligine:
1. Käwagt, aram-aram, wagtal-wagtal. 2. Russiýada
derýa. 3. Goňrumtyl-sary reňk. 4. Ýaz aýlarynda göger
ýän baldagy inçejik haşal ot. 5. Üst-üste ýagdaýda üýşüp
ýatmak. 6. Birine ýa-da bir zada tüýs ýürekden berlen.
7. Derek, ýerliklilik, ygrar (göçme manyda). 8. Ot, ýalyn.
11. Ýewropada paýtagt şäher. 13. Tapmaçanyň görnüşi.
15. Otrisatel zarýadlanan elektrod. 16. Garyndaşlyk gat
naşygyny aňladýan söz. 18. Altyn, gyzyl. 19. Dokmada
erşiň içinden iki taraplaýyn naýça bilen geçirilýän ýüplük.
23. Sygyr çopany. 25. Pygamber. 26. Atagza meňzeş
gural. 27. Söz, sözlem. 29. «Gije ... gitme, gündiz —
tüssä» (nakyl). 31. Birsydyrgyn bolmadyk, bir meňzeş
däl. 32. Geýimiň we ş.m. iç ýüzi tersine öwrülen görnüşi.
33. Köpýyllyk otjumak ýabany ot. 34. Garagolluk, ýakym
syzlyk, tertipsizlik. 35. Kerlewräk, gulagy çüri goýun.
37. Baýram, toý. 38. Günorta-günbatar tarap. 40. Bir zadyň
köp bölegi, köpüsi. 41. «... başga, höwes başga» (nakyl).
43. Uçmah, behişt. 44. Dagyň, belentligiň üstünden aşýan
ýol, geçelge. 48. Kiçijik pyýada ýoly. 50. Güýçli ýagyş,
çabga. 52. Süýji önüm. 54. Biriniň daş görnüşi, üst-başy.
Düzen Weýis Amantaganow,
Balkanabat şäheri.

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.

— Sag bol, Täz eg ül. Minn etd ar.
Häzir gys
sag
ly işim bar. Ýog
sa-da,
haçan ýola düşýäň?
— Ertir, nesip bolsa.
— Ugratmaga gelerin. Biz synp
daş ahyry — diýip, Täzegülüň aýda
nyny gaýtalap güldi. Täzegül-de onuň
gülküsine goşuldy.
Şol gürr üňç il ikd en soň Saparyň
Täzegüle bolan söýgüsi has güýjedi.
Gije-gündiz oý-pikiri gyza bolan yşk-söýgüsidi. «Garşyma hiç hili ters söz
aýtm ad y. Jaňl aş yp durm ag a raz y
bold y. «Gar aş» diýs e, gar aş ar yn»
diýen ýaly oý-pikirler bilen ýaşaýardy.
Gürleşişleri ýaly, Sapar Täzegül
bil en jaňl aş yp durý ard y. Birki ýola
yzyndan baryp, gerek-ýaragy bolsa
aýtm ag yn y, köm ek etj ekd ig in i aýtdy.
— Sag bol, Sap ar. Gahrym an
Arkadagymyz her ýyl talyp hakymyzy
ýokarlandyryp durýar. Bize diňe yhlas
bilen okamak galýar — diýip, gyz oňa
jogap berdi.
Wagt geçd i. Täz eg ül okuw yn y
tam aml ap, oba geldi. Ol mekdepde
mug all ym bol up işe başl am al yd y.
Sapar Täzegüli görmäge howlug
ýa rd y. J a ň e d ip , g yz y d uş uş yg a
çagyrdy. Gyz razy boldy. Ýigit belleni
len ýere ýarym sagat ýaly öň baryp,
garaşyp durdy. Tolgunýardy. Ikiýana
gezm el eý ärd i. Täz eg ül uzak garaş
dyrman, Aýyň bölegi ýaly bolup, uz
basyp, duşuşyga geldi. Salamlaşdy
lar. Sapar Täzegüli okuwyny tamam
landyg y bil en gutl ady.
Sapar:
— Täzegül, saňa söýgimi bildire
nimd e, öň-ä «Diň e okuw ym bil en
bolj ak» diýd iň. Okuw yň y tam aml a
dyň. Indi siziň sadyk guluňyza näme
diýersiňiz? — diýip, ýarym degişme
bil en aýtd y. Täz eg ül:
— Sapar, sen meni bagyşla. Dur
muş maň a käb ir sap akl ar y berd i.
Ons oň suw y üfl äp içm el i bold um.
Şeýle-de, seni synap görmek isledim.
— Hem syn ad yň, hem gynadyň,
Täzegül! — diýip, Sapar gyzyň sözü
niň aras yn y böl üp aýtd y.
— Dogrudyr. Indi bolsa men seniň
ýaňk y sor ag yň a «Sap ar, men sen i
çyn ýürekden söýýärin» diýip jogap
berjek — diýdi.
Gyz yň enç e wagtlap garaşdyran
bu sözleri ýigidiň kalbyna bulutsyz
gün ýyldyrym çakan ýaly täsir etdi.
Soň olar ýuwaşja ýöräp, süýji-süýji
gürr üňl er, arz uwl ar edip, öýl er ine
gaýtdylar.
Şon
dan soň kän wagt ge
çir
män,
ýaşl ar durm uş toýl ar yn y toýl ady
lar. Oňa Didardyr Humaý we beýleki
synpdaşlary hem gatnaşdylar. Ýaşlary
durm uş toýl ar y bil en gutladylar.
Toýdan bir ýarym ýyl çemesi wagt
geç en ind en soň, Täz eg ül eli akj a
ogul bäbekli Aý ýaly bolup, ak öýüň
bosagasyndan ätl ed i. «Arz uw ym yza
ýetdik» diýip, oglanjyga Arzuw diýen
at goýd ul ar.
Amanmyrat Maýew,
Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti.

Mähriban adamlar,
eziz ildeşler!
Häzirki wagtda
how an yň düz ü
m i nd e t oz a n
bölejikleriniň möç
beriniň kadadan
ar tm ag y b il en
b a gl a n yş y kl y ,
howa şertleriniň adam bede
nine ýet ir ip bil äýj ek oňaý
syz täsiriniň öňüni almak we
güýz paslynda döräp biläýjek
möwsümleýin ýiti respirator
ýok anç kes ell er in iň öňün i
alm a k ü ç i n , a g y z - bur un
ört ü kl er in i d ak y nm ag y,
howps uz 2 metr araç ägi
saklamagy, şahsy we jem
gyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegi,
köpç ül ikl eý in ýerl er e bar
makdan saklanmak maksady

bil en gir iz il en
çäklendirmeleri
b e r k b e rj a ý
e tm e g i , e ll eri
a r a ss a s a k 
lam ag y, şeýl e
hem güýz pas
lynyň gelmegi bilen günüň
dowamynda howanyň dere
jesiniň üýtgeýändigini nazara
alyp, pasla görä geýinmegi
masl ah at berý är is.
Mähriban adamlar!
Bu düzgünleri berk berjaý
etseňiz, ýylyň islendik pas
lynda öz saglygyňyzy gorap
bil ers iň iz.
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

Balkanabat şäher pensiýa gazna bölümi tarapyndan 2018-nji
ýyld a Nail Raufowiç Tuguşewiň adyn a berlen 0053847 belg ili
fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň)
ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadat
namany ýitirilendig i seb äpl i güýçsüz hasap etmeli.
T ü r km e nb aş y ş äh er i
boý unç a döwl et salg yt gullugy tarapyndan 2016-njy ýylda
Ogulgerek Uşakowanyň adyna
berlen 0242547 belgili hususy
telekeçiniň bellige alyş şaha
datnamasyny ýitirilendigi sebäpli
güýçs üz has ap etm el i.

Garabogaz şäher bilim
b öl üm in i ň h as ab y nd a
d ur a n « G A Z - 3 1 0 2 9 0 »
kys yml y awt oulagyň ähli
resminamalarynyň ýitirilen
dig i mäl im edilý är.

S e rd a r ş äh er in i ň
ýaşaýjysy Serdar Nura
kowyň sürüjilik şahadat
namasynyň ýitir il endigi
mäl im edilý är.
Balkanabat şäheriniň
ýaşaýjysy Kemen Düw
lenow yň awt oul ag ynyň
tehniki pasportynyň ýitiri
lend ig i mäl im edilýär.

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17940 B-107657
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
Ga
ze
ti elekt
ron gör
nü
şde «turkmenmetbugat.gov.tm»
we «met
bu
gat.gov.tm» in
ter
net sa
hy
palaryn
dan hem-de
«Turkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bi
ler
si
ňiz.
Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

