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BEÝIK PYRAGYNYŇ HORMAT YNA
26-njy oktýabrda Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz boýunça iş
saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda soňky ýyllarda sazlaşykly
ösýän Aşgabadyň günorta künjeginde bolup, Magtymguly Pyragynyň
medeni-seýilgäh toplumynyň töwereginde tamamlaýjy tapgyrda alnyp
barylýan işler bilen tanyşdy.
Mill i Lid erimiz halk ym yz yň
akyldar şahyra beýik söýgüsiniň
nyşany bolan ajaýyp toplumyň
töw er ekl er in i abad anl aşd yrm ak
boýunça ýerine ýetirilýän işler
bi
len ýerinde gyzyklandy.
Wi
se-prem
ýer E.Oraz
gel
di
ýew
Magtymguly Pyragynyň medeniseýilgäh toplumy, bag nahallaryny
oturtmak boýunça kesgitlenen ýer
bölekleriniň, ekiljek bag nahal
larynyň görnüşleriniň çyzgylary
barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutanymyz görkezi
len taslamalar hem-de çyzgylar
bilen içgin tanşyp, olara birnäçe
bellikleri aýtdy we degişli dü
zedişleri girizdi. Özüniň ajaýyp
nusgawy eserleri bilen dünýäde
meşhur bolan Magtymguly Pyra
gynyň medeni-seýilgäh toplumy
nyň we onuň ýanaşyk ýerleriniň
abad anl aşd yr yl yş yn yň häz irk i
zamanyň ösen binagärlik çözgüt
lerine kybap gelmegi zerurdyr
diý ip, mill i Lid er im iz bell ed i
hem-de bu babatda wise-premýere
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Soňra wise-premýer Ç.Purçekow
Magtymguly Pyragynyň medeniseýilgäh toplumynyň baş meýil
namasy, onuň çäginde gurulmagy
meýilleşdirilýän desgalar, topluma
gelýän ýoluň, bu künjegiň yşyk
landyryş ulgamynyň taslamalary
we çyzgylary barada hasabat ber
di. Bellenilişi ýaly, tutýan meý
dany 13,5 gektar bolan toplumyň
çäginde bina edilmegi meýilleş

di
r il
ý än des
g a
l ar, in
ž e
n er
ç i
l iktehniki ulgam hem-de toplumyň
ýol-ulag düz üm i, yşykl and yr yş
ulgamy bir bitewi sazlaşygy eme
le getirer.
Döwlet Baştutanymyz Magtym
guly Pyragynyň medeni-seýilgäh
topl um yn y abad anl aşd yrm ak
boýunça bäsleşigi yglan etmek
barada anyk tabşyryklary berip,
türkmen halkynyň milli buýsan
jyna öwrülen Beýik Pyragynyň
hormatyna dikeldilýän toplumyň
gurluşygynda hem-de onuň aba
danlaşdyrylyşynda häzirki zama
nyň ösen tejribesiniň we täzeçil
usullarynyň ulanylmagynyň wa
jypdygyna ünsi çekdi.
Magtymguly Pyragynyň mede
ni-seýilgäh toplumy asman bilen
Zemin arasyndaky beýik ýady
gärlik bolmalydyr. Onda türkmen
halk yn yň asyrl ar yň jümm üş in e
uzap gidýän çuň taryhy kökleri
we häz irk i döw ürd e bit ir ilý än
asylly işleriň belentligi öz beýa
nyny tapmalydyr. Toplum akyldar
şahyryň hut özüniň äleme nusga
lyk şygryýet dünýäsi ýaly ajaýyp
we kaşaň bolmalydyr diýip, milli
Liderimiz belledi hem-de şu ýö
relgelerden ugur almagy tabşyrdy.
Ş e ýl e h e m h o rm a tl y
Prez id entimiz med en i-seý ilg äh
toplumynda täzeçil tehnologiýa
laryň ulanylmalydygyny belläp,
onuň çäg ind äk i baý yrl ykl ard a
dürli yşyklaryň kömegi arkaly
beýik Pyragynyň dünýä meşhur

MIZEMEZDIR DOST-DOGANLYK BINÝADY
Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow daýda geçen gepleşigiň barşynda
bilen ýurdumyzda döwlet saparynda bolan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentler ozal gazanylan ylala
Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi.
şyklary durmuşa geçirmek hem-de
geljegi uly meýilnamalar bilen bag
Ir bil en dostl ukl y ýurd uň Prezidentiniň «Oguz han» köşkler top lylykda, türkmen-gazak hyzmatdaşly
Baştutanynyň awtoulag kerweni Ga lumynyň merkezi girelgesine gelýär, gynyň meseleleriniň giň toplumyny
raşsyzlyk meýdançasyna gelip, bu bu ýerde gazagystanly kärdeşini Türk ara alyp maslahatlaşdylar.
ýerde belent mertebeli myhmany menistanyň Prezidenti Gurbanguly
Soňra gepleşikler iki ýurduň
resmi garşylaýyş dabarasy boldy.
Berdimuhamedow garşylaýar.
resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň
Hormatly Prezidentimiz Ga
za
Iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň gatnaşmagynda giňişleýin düzümde
gystan Respublikasynyň Prezidentini öňünde resmi surata düşmek dabarasy dowam etdirildi.
mähirli garşy alansoň, iki doganlyk tamamlanandan soň, milli Liderimiz
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
döwletiň Baştutanlary özleri üçin ýö bilen Gazagystanyň Baştutanynyň iki Berdimuhamedow belent mertebe
rite gurnalan ýere geçýärler. Hormat taraplaýyn gepleşikleri boldy.
li myhmany hem-de Gazagystanyň
garawulynyň toparynyň serkerdesi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly wekiliýetiniň hemme agzalaryny
dabaraly hasabat berenden soň, iki Berdimuhamedow belent mertebeli Aşgabatda tüýs ýürekden mübärek
ýurduň Döwlet senalary ýaňlanýar. myhmany ýene bir gezek mübä ledi. Hormatly Prezidentimiz pursat
Prezidentler Hormat garawulynyň rekläp, Türkmenistanyň Gazagystan dan peýdalanyp, şu ýylyň ahyrynda
hatarynyň öňünden geçip, Türkme Respublikasy bilen hemmetaraplaýyn Aşgabatda geçiriljek «Parahatçylyk
nistanyň Döwlet baýdagyna sarpa hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de we ynanyşmak syýasaty — halkara
goýýarlar. Şonuň yzysüre iki ýur giňeltmäge hem-de pugtalandyrma howpsuzlygyň, durnuklylygyň we
duň Liderleri Türkmenistanyň we ga uly ähmiýet berýändigini belledi. ösüşiň binýady» atly halkara masla
Gazagystanyň resmi wekiliýetleriniň Hormatly Prezidentimiz gazagystan hatyna Gazagystanyň ýokary derejeli
agzalary bilen tanyşýarlar.
ly kärdeşine döwletara gatnaşyklary wekiliýetini gatnaşmaga çagyrdy.
Resmi garşylamak dabarasy ta ösdürmäge goşýan şahsy goşandy
Hormatly Prezidentimiz geçirilen
mamlanandan soň, Hormat garawuly üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki netijeli işler, iki ýurduň arasynda
nyň esgerleri Garaşsyzlyk meýdança gepleşikleriň iki ýurduň arasynda dostluk, doganlyk we hyzmatdaşlyk
sy boýunça dabaraly ýöriş geçýärler. ky dostlugy hem-de hyzmatdaşlygy gatnaşyklaryny berkitmekde hemme
Belent mertebeli myhmanyň aw mundan beýläk-de pugtalandyrmaga zerur işleri alyp barmaga taýýardygy
toulag kerweni atly hormat nyzamy itergi berjekdigine ynam bildirdi.
üçin gazagystanly kärdeşine hem-de
nyň ugratmagynda Türkmenistanyň
Ynan yşm ak we net ij el i ýag onuň ýany bilen gelen wekiliýetiň

ähli agzalaryna minnetdarlyk bil
dirip, Gazagystan Respublikasynyň
Prezidentine söz berdi.
Kasym-Žomart Tokaýew çykyşy
nyň barşynda milli Liderimizi geljek
ýyl özi üçin islendik amatly wagtda
döwlet sapary bilen Gazagystan Res
publikasyna gelmäge çagyrdy.
Giňişleýin düzümde türkmen-ga
zak gepleşikleri tamamlanandan soň,
ikitaraplaýyn resminamalara gol çek
mek dabarasy boldy.
Ýygnananlaryň el çarpyşmala
ry astynda hormatly Prezidentimiz
bilen Gazagystan Respublikasynyň
Prezidenti Bilelikdäki Beýannama
hem-de Hazar deňzinde Türkmenis
tan — Gazagystan döwlet serhediniň
delimitasiýasy we balykçylyk zolak
larynyň ýanaşyk böleklerini araçäk
lendirmek hakynda Türkmenistan
bilen Gazagystan Respublikasynyň
arasynda Şertnama gol çekdiler.
Şeýle hem şol gün Gazagystan
Respublikasynyň Prezidentiniň Türk
menistana döwlet saparynyň çäkle
rinde Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýanyndaky Döwlet gullugy akade
miýasy bilen Gazagystan Respub
likasynyň Prezidentiniň ýanyndaky
Döwlet dolandyryş akademiýasynyň

şyg yrl ar ynd an set irl er iň beý an
edilm eg in iň zer urd yg yn a üns i
çekip, bu ugur
da öň
de dur
ýan
wezipeleriň üstünlikli amala aşy
rylm ag yn a örän jog apk ärç il ikl i
we toplumlaýyn esasda çemeleş
megi tabşyrdy.
Mill i Lid er im iz köpç ül ikl e
ýin bag nahallaryny oturtmagyň
güýzki möwsümini şu ýerde ge
çirmegiň maksadalaýyk boljakdy
gyny belledi. Munuň özi taryhda
öçmejek yz goýan, özüniň nusga
lyk eserleri bilen tutuş Gündogar
halkl ar yn yň söýg üs in i gaz an an
akyldar şahyryň medeni-seýilgäh
toplumynyň häzirki zaman gör
kez ij il er in e kyb ap gelm eg ind e
aýratyn ähmiýetlidir.
Döwlet Baştutanymyz ýurdu
myz yň hem-de paýt agt ym yz yň
ähl i künj ekl er ind e bolş y ýal y,
Aşg ab ad yň gün ort a tar ap ynd a
ýerine ýetirilýän gurluşyk işle
rine ünsi çekip, bu ýerde bina
edilýän toplumyň ýanaşyk ýer
leriniň abadanlaşdyrylyşyna, bu
künjegiň yşyklandyryş ulgamynyň
kämilleşdirilmegine we döwrebap
laşdyrylmagyna möhüm ähmiýet
ber ilm el id ig in i bell ed i hem-de
bu ugurda alnyp barylýan işleri
yzygiderli gözegçilikde saklama
gy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Mag
tymg ul y Pyr ag yn yň med en i-se
ýilgäh toplumynyň gurluşygyny
hem-de ýanaşyk ýerlerini aba
danlaşdyrmak boýunça alnyp ba
rylýan işleri 2022-nji ýylda doly
tamamlap, ýurdumyzda Medeni
ýet we sungat işgärleriniň hem-de
Magtymguly Pyragynyň şygryýet
güni mynasybetli her ýylda ge
çir ilý än Med en iý et hepd el ig in e

gab atl an yl yp ulanm ag a ber ils e,
ýerine düşjekdigini belledi. Mu
nuň üçin meýilleşdirilen ähli iş
ler ýokary halkara görkezijilere
we häzirki zamanyň talaplaryna
laýyk ýagdaýda amala aşyrylma
lydyr diýip, döwlet Baştutanymyz
belledi we degişli ýolbaşçylara
hem-de wise-premýer M.Mämme
dowa birnäçe anyk tabşyryklary
berdi.
2024-nji ýyl
da türk
men hal
kyn yň düný ä meşh ur akyld ar
şahyrynyň 300 ýyllyk dabarasy
giňden belleniler. Bu ýerde gurlan
toplumyň geljek ýylda açylmagy
bols a düný ä nusg al yk eserl er i
döreden şahyryň hormatyna gu
raljak giň möçberli dabaralara öz
boluşly badalga bolar. Şeýle hem
2024-nji ýyly «Magtymguly Py
ragynyň ýyly» diýip yglan ederis.
Munuň özi beýik şahyra goýulýan
hormatyň nyşanyna öwrüler diýip,
milli Liderimiz belledi.
Döwlet Baştutanymyz Aşgabat
şäheriniň günorta tarapyndan sil
suwl ar ynd an gor aýj y desg al a
ryň gurluşygynda ylmy taýdan
esasl and yr yl an çözg ütl er iň we
bu ugra degişli dünýäniň ösen
tejribesiniň işjeň ulanylmalydy
gyny aýdyp, bu babatda birnäçe
tabşyryklary berdi. Daşky gur
şawy goramak, tebigata aýawly
çemeleşmek, geljekki nesiller üçin
onuň gözelligini we baýlygyny
saklamak Türkmenistanyň döwlet
syýasatynyň möhüm ugurlarynyň
hem-de hormatly Prezidentimiziň
yzygiderli durmuşa geçirýän te
big at y gor aý yş strat eg iý as yn yň
esasy ugurlarynyň biridir.

bir gezek hoşallyk bildirip, şu günki
gepleşikleriň netijeleriniň iki halkyň
arasyndaky dostluk we hoşniýetli
goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugta
landyrylmagyna hyzmat etjekdigine,
döwletara hyzmatdaşlygy strategik
belentliklere çykarmak üçin täze göz
ýetimleri açjakdygyna ynam bildirdi.
Metbugat wekillerine ýüzlenme
tamamlanandan soň, Gazagystan
Respublikasynyň Prezidentini Türk
menistanyň döwlet sylagy bilen sy
laglamak dabarasy boldy.
Milli Liderimiz ýygnananlaryň
el çarpyşmalary astynda dabaraly
ýagdaýda Prezident Kasym-Žomart
Tokaýewe «Bitaraplyk» ordenini
gowşurdy.
Hormatly Prezidentimize bildiri
len hormat üçin çuňňur hoşallygyny
beýan edip, Gazagystan Respub
likasynyň Baştutany bu çözgüde
hem-de sylaga iki doganlyk ýurduň
arasyndaky köpasyrlyk dostlugyň
we hoşniýetli goňşuçylygyň nyşa
ny, döwletlerimizi has-da ýakynlaş
dyrmagy, gazak-türkmen strategik
hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň
aýdyň subutnamasy hökmünde ga
raýandygyny belledi.
Günüň ikinji ýarymynda Gaza
gystan Respublikasynyň Prezidenti
«Halk hakydasy» ýadygärlikler top
lumyna bardy. Bu ýerde Gazagystan

Respublikasynyň Baştutany milli
gahrymanlar — merdana Watan go
ragçylary baradaky hakydany ebedi
leşdiren «Baky şöhrat» ýadygärligine
gül dessesini goýdy. Gazagystanyň
Lideri ýadygärlikler toplumynyň
çäginde ýerleşen «Watan mukaddes
ligi» muzeýiniň gymmatlyklary bilen
tanşyp, Hormatly myhmanlaryň ki
tabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Soňra Prezident Kasym-Žomart
Tokaýew Türkmenistanyň Garaşsyz
lyk binasyna gül dessesini goýdy.
Asylly däbe görä, Garaşsyzlyk bi
nasynyň Hormatly myhmanlar se
ýilbagynda mizemez türkmen-gazak
dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşa
ny hökmünde agaç nahalyny oturtdy.
Şol gün belent mertebeli myhman
döwlet Baştutanymyza gazak halky
nyň adyndan dost-doganlygyň nyşany
hökmünde Gazagystanda öndürilen
awtobusy sowgat berdi.
Agşam hormatly Prezidentimiz
Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň
hormatyna resmi agşamlyk naharyny
berdi. Şonda iki ýurduň Liderleri
söz sözlediler.
Gaz ag yst an Resp ubl ik as yn yň
Baştutany Türkmenistana döwlet
saparyny tamamlap, paýtagtymyzyň
Halkara howa menziline baryp, Aş
gabatdan Watanyna ugrady.

arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyn
da Ähtnama; Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersiteti (Türk
menistan) bilen «Al-Faraby adyndaky
gazak milli uniwersiteti» täjirçilik
maksatly bolmadyk paýdarlar jem
gyýetiniň (Gazagystan Respublikasy)
arasynda Özara düşünişmek hakynda
Ähtnama; Türkmenistanyň Daşary
işler ministrliginiň Halkara gatnaşyk
lary instituty (Türkmenistan) bilen
«Al-Faraby adyndaky gazak milli
uniwersiteti» täjirçilik maksatly bol
madyk paýdarlar jemgyýetiniň (Gaza
gystan Respublikasy) arasynda Özara
düşünişmek hakynda Ähtnama sanly
ulgam arkaly gol çekildi.
Resminamalara gol çekmek da
bar as y tam aml an and an soň, iki
döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň wekillerine
ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Hormatly Prezidentimiz ýokary
derejedäki duşuşygyň jemleri barada
aýdyp, Gazagystan Respublikasynyň
Prezidentine, dostlukly ýurduň we
kiliýetiniň ähli agzalaryna açyklyk,
özara ynanyşmak hem-de düşünişmek
ýagdaýynda geçen netijeli gepleşikler
üçin minnetdarlyk bildirdi.
Öz gezeginde Gazagystanyň Lideri
bildirilen myhmansöýerlik hem-de
netijeli işlemäge döredilen ajaýyp şert
ler üçin türkmen kärdeşine ýene-de

«Watan».

«Watan».
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DÖWLET ADAM ÜÇINDIR!

WATAN

2021-nji ÝYL — «TÜRKMENISTAN — PARAHATÇYLYGYŇ
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň

BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY
T ü r k m e n i s t a n y ň P r e z i d e n t i
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
çagyrmagy boýunça Gazagystan Res
publikasynyň Prezidenti Kasym-Žo
mart Tokaýew 2021-nji ýylyň 24-25-nji
oktýabrynda Türkmenistana ilkinji döw
let saparyny amala aşyrdy.
Döwletleriň Baştutanlary däp bo
lan dostluk, doly özara düşünişmek,
açyklyk we ynanyşmak ýagdaýynda
türkmen-gazak strategik hyzmatdaş
lygynyň tutuş toplumy boýunça hem
metaraplaýyn we netijeli gepleşikleri
geçirdiler, şeýle hem özara gyzyklan
ma bildirilýän möhüm halkara we sebit
meseleleri boýunça pikir alyşdylar.
Iki döwletiň Garaşsyzlygynyň 30 ýyl
lygynyň örän möhümdigini ykrar edip,
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň we Gazagystan
Respublikasynyň ilkinji Prezidenti —
Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň Türk
menistan bilen Gazagystan Respublika
synyň arasyndaky doganlyk halklaryň
köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşu
çylyk, çuňňur medeni-ruhy gatnaşykla
ryna esaslanan dostlukly gatnaşyklary
ösdürmäge we berkitmäge örän uly go
şant goşandyklaryny belläp,
Halkara hukugyň ykrar edilen kada
laryna, Birleşen Milletler Guramasynyň
Tertipnamasynyň maksatlaryna we ýö
relgelerine, şol sanda Garaşsyzlygyna,
özygtyýarlylygyna, çäk bitewüligine,
serhetleriň mizemezligine, birek-bire
giň içerki işlerine gatyşmazlyga, deň
hukuklylyga we özara bähbide hormat
goýmagyň ýörelgelerine gyşarnyksyz
eýerýändiklerini beýan edip,
Türkmenistan bilen Gazagystan
Respublikasynyň arasyndaky durnukly
we ynanyşmaga esaslanýan häsiýet
li gatnaşyklaryň iki doganlyk döwletiň
esasy bähbitlerine laýyk gelýändigine,
şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde pa
rahatçylygy, durnuklylygy we howpsuz
lygy üpjün etmekde esasy şert bolup
hyzmat edýändigine ynam bildirip,
Syýasy, söwda-ykdysady we me
deni-ynsanperwer ugurlarda türkmengazak hyzmatdaşlygynyň depginli ös
ýändigini kanagatlanma bilen belläp,
Türkmenistan bilen Gazagystan Res
publikasynyň arasynda Strategik hyz
matdaşlyk hakyndaky 2017-nji ýylyň
18-nji aprelindäki Şertnamanyň aýra
tyn ähmiýetini nygtap, Prezidentler şu
lar barada beýan edýärler:
Döwletleriň Baştutanlary türkmengazak gatnaşyklaryny deňhukuklylyk,
özara hormat goýmak we birek-bire
giň bähbitlerini nazara almak esasyn
da hemmetaraplaýyn berkitmegiň uzak
möhletleýin ugrunyň üýtgewsizdigini
tassykladylar we ikitaraplaýyn gatna
şyklary iki ýurduň halklarynyň abadan
çylygyna we bähbidine özara hyzmat
daşlygyň hil taýdan täze derejesine
çykarmaga hemmetaraplaýyn goldaw
bermäge pugta eýerýändiklerini beýan
etdiler.
Gaz ag yst an Resp ubl ik as yn yň
Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň
döwletara gatnaşyklaryň tutuş toplu
myna täze itergi beren Türkmenistana
ilkinji döwlet saparynyň ähmiýetini bel
läp, taraplar ýokary, belent we beýleki
derejelerde işjeň hem-de netijeli gatna
şyklary mundan beýläk-de ösdürmek
ugrunda çykyş etdiler.
Prezidentler Gazagystan Respubli
kasynyň Prezidentiniň saparynyň do
wamynda gol çekilen Türkmenistan —
Gazagystan döwlet serhediniň geçýän
ugruny kesgitlemek we Hazar deňzin
däki balyk tutulýan zolaklaryň ýana
şyk böleklerinde çäk çekmek hakynda

Türkmenistan bilen Gazagystan Res
publikasynyň arasyndaky Şertnama
nyň möhümdigini bellediler. Bu bolsa
iki ýurduň arasyndaky Döwlet serhe
diniň geçýän ugruny kesgitlemek işini
doly tamamlamaga mümkinçilik berer.
Döwletleriň Baştutanlary Türkmenis
tan — Gazagystan döwlet serhediniň
düzgüni hakynda Türkmenistanyň Hö
kümeti bilen Gazagystan Respublikasy
nyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşygyň
baglaşylmagynyň döwlet serhedinde
durnuklylygy üpjün etmek işine, serhet
meselelerini dostluk, birek-birege hor
mat goýmak we ynanyşmak ruhunda
düzgünleşdirmäge hyzmat etjekdigini
kanagatlanma bilen bellediler. Taraplar
Türkmenistan bilen Gazagystan Res
publikasynyň arasyndaky Döwlet ser
hediniň iki doganlyk ýurduň we halkyň
dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we hyz
matdaşlyk serhedi bolup galmagy üçin
mundan beýläk-de çäreleri görerler.
Iş ýüzünde özara gyzyklanma bildi
rilýän ähli ugurlarda gatnaşyklary mun
dan beýläk-de giňeltmäge we berkit
mäge umumy çalyşmakdan ugur alyp,
Prezidentler söwda-ykdysady, ulagkommunikasiýa, medeni-ynsanperwer
we beýleki ugurlarda geljegi uly bolan
mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.
Baştutanlar Ykdysady, ylmy-tehni
ki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça
hökümetara türkmen-gazak toparynyň
utgaşdyryjy edara hökmündäki, ilkin
ji nobatda, söwda-ykdysady we ulagkommunikasiýa ulgamlaryndaky ornu
ny mundan beýläk-de güýçlendirmegiň
zerurdygyny bellediler.
Döwletleriň Baştutanlary obasena
gat toplum yn yň, maş yngurluş yg yň,
azyk we ýeň il sen ag at yň , ulag we
aragatnaşyk ulgamlarynyň kärhanala
rynyň önümçilik kooperasiýasyny ös
dürmegiň, bilelikdäki ykdysady tasla
malary amala aşyrmagyň möhümdigini
bellediler.
Prezidentler haryt dolanyşygyna ýo
kary goşulan bahaly önümleri çekmek
arkaly, özara söwdanyň möçberleri
ni mundan beýläk-de artdyrmagyň we
onuň sanawyny giňeltmegiň möhümdi
gini tassykladylar.
Taraplar telekeçilik işi, harytlaryň we
hyzmatlaryň dünýä bazarlaryna çykaryl
magynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyr
mak, şeýle hem özara esasda işewürlik
maslahatlaryny we senagat önümleriniň
milli sergilerini geçirmek üçin amatly yk
dysady, maliýe we hukuk şertlerini dö
retmek ugrunda çykyş edýärler.
Prezidentler ulag-kommunikasiýa ul
gamynda daşarky bazarlara örän gys
ga ýol bilen we netijeli çykmagy üpjün
edýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
ähmiýetini nygtadylar. Uzen (Gazagys
tan) — Gyzylgaýa — Bereket — Etrek
(Türkmenistan) — Gorgan (Eýran) de
mir ýoly boýunça demir ýol gatnatmala
ryny amala aşyrmakda hyzmatdaşlygy
mundan beýläk-de ösdürmegiň zerur
dygy bellendi. Bu gatnaw ugry Türk
menistanyň we Gazagystan Respub
likasynyň çäkleri boýunça üstaşyr ýük
daşamalaryny üpjün edýän bilelikdäki
taslamalar amala aşyrylanda ileri tutul
ýan ugur hasaplanylýar.
Taraplar ulag ulgamynda iki ýurduň
hem bähbitlerine laýyk gelýän möhüm
taslamalary goldamagy mundan beý
läk-de dowam etdirerler.
Prezidentler ynsanperwer ulgam
da hyzmatdaşlyga aýratyn üns berdi
ler, degişli guramalaryň, medeniýet we
sungat işgärleriniň, barlag merkezle
riniň, ýokary okuw mekdepleriniň we
köpçülikleýin habar beriş serişdeleri

niň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm
ähmiýetini bellediler. Ylym we tehnika,
sport we syýahatçylyk ulgamlarynda
hyzmatdaşlygy düýpli işjeňleşdirmek
barada ylalaşyk gazanyldy.
Taraplar iki ýurduň ýaşlaryna goldaw
bermäge, şol sanda ýaş nesillere ruhyahlak taýdan terbiýe bermäge we ola
ryň jemgyýetiň bähbitlerine zehinlerini
we ukyp-başarnyklaryny goldamaga
gönükdirilen bilelikdäki çäreleri geçir
megi hemmetaraplaýyn höweslendi
rerler. Şunuň bilen baglylykda, degişli
ministrliklere we pudaklaýyn dolandy
ryş edaralaryna 2022-nji ýylda Türk
menistanda we Gazagystan Respubli
kasynda özara esasda Medeniýet we
kino günlerini guramak tabşyryldy.
Türkmenistanyň we Gazagystan
Respublikasynyň Prezidentleri halka
ra syýasatyň esasy meseleleri boýun
ça garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da
gabat gelýändigini bellediler, dünýä
giňişliginde özara hyzmatdaşlygy iş
jeňleşdirmegi maksat edinýändiklerini
tassykladylar.
Döwletleriň Baştutanlary halkara
terrorçylyga, ekstremizme, bikanun
migrasiýa, neşe serişdeleriniň ýa-da
psihotrop maddalaryň bikanun dola
nyşygyna, transmilli guramaçylykly
jenaýatçylyga hem-de halkara howp
suzlygyň beýleki howplaryna we we
himlerine garşy göreşmekde ikitarapla
ýyn derejede hem, halkara düzümleriň
çäklerinde hem, şol sanda Almaty şä
herindäki Neşe serişdeleriniň, psihot
rop maddalaryň we olaryň prekursor
larynyň bikanun dolanyşygyna garşy
göreşmek boýunça Merkezi Aziýa se
bit maglumat utgaşdyryjy merkeziniň
(MASMUM) çäklerinde hem hyzmat
daşlygy mundan beýläk-de ösdürmek
ugrunda çykyş etdiler. 2022-nji ýylda
bu merkeziň direktory wezipesini Türk
menistanyň wekili eýelär.
Taraplar ählumumy meseleleri çöz
mekde, durnukly ösüşi üpjün etmekde,
dünýäde howpsuzlygy we durnuklylygy
berkitmekde, şeýle hem halkara para
hatçylyga wehim salýan çozuş here
ketlerine garşy göreşmekde halkara
bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmek
de Birleşen Milletler Guramasynyň we
onuň institutlarynyň ornuny ýokarlan
dyrmagyň zerurdygy barada bir bitewi
garaýşy beýan etdiler.
Döwletleriň Baştutanlary Birleşen
Milletler Guramasynyň, Garaşsyz Döw
letleriň Arkalaşygynyň, Yslam Hyzmat
daşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyz
matdaşlyk Guramasynyň, Türki dilli
döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň,  
beýleki halkara we sebit guramalarynyň
hem-de forumlarynyň çäklerinde özara
hyzmatdaşlyk etmegi we özara goldaw
bermegi mundan beýläk-de berkitmäge
gyzyklanmanyň bardygyny nygtadylar.
Hazar bilen baglanyşykly meselele
ri ara alyp maslahatlaşyp, Prezidentler
Hazarýaka döwletleriň sebitde howp
suzlygy we durnuklylygy goldamakda,
Hazarda ykdysady ösüşi ilerletmekde
esasy orny eýeleýändiklerini belledi
ler. Şunuň bilen baglylykda, sebitde
hyzmatdaşlyga itergi bermäge, sebitiň
möhüm meseleleri boýunça pikir alyş
maga we olary çözmek üçin bilelikdä
ki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga
mümkinçilik berýän Hazarýaka döwlet
leriň Baştutanlarynyň sammitlerini yzy
giderli geçirmegiň zerurdygy bellenildi.
Döwletleriň Baştutanlary Türkmenis
tanda VI Hazar sammitini geçirmegiň,
onuň mazmunynyň düzümini ýokary
hilli işläp taýýarlamagyň we ylalaşma
gyň ähmiýetini bellediler. Bu sammitiň

DÜNÝ ÄD E ONUŇ MEŇZ EŞ I ÝOK

Her gezek
hormatly Prezidentimiziň
ajaýyp eserlerini gaýtadan oka
mak üçin eli
me ala
nym
da, bu
pikiriň öwran-öwran serime
dolmagy indi adaty endigime

öwrülipdi. Muňa garamazdan,
bu jümläniň haýsy babatda
alanyňda hem hut şeýledigi
düýpli oýlandyrdy. Ýene bir ge
zek tekrarladym: Dünýäde onuň
meňzeşi ýok. Çünki Gahryman
Arkadagymyzyň halk ym yz a
sowgat eden «Türkmenistanyň
dermanlyk ösümlikleri» atly
köp jilt
li ylmy-ensiklopedik
eseriniň täze — XIII jildinde
eziz Diýarymyzda bitýän en
demik, ýagny başga hiç ýerde
gabat gelmeýän ösümlikleriň
dermanlyk täsirleri, aýratynlyk
lary hakynda beýan edilýärdi.
Aslynda, milli Liderimiziň
ensiklopedik ähmiýetli bu köp
jiltli eseri türkmen tebigatynyň
baý ösümlik dünýäsi bilen tanyş

magyň ýol görkezijisi. Ýaşyryn
zat däl, daş-töweregimizde ýüz
müňlerçe öt-çöp, ösümlik bar,
emma şol ugurlardan ýörite
gyzyklanyp ýören biri ýa-da
hünärmen bolaýmasaň, hemme
sini atma-at tanamaýarys. Adyny
bilsegem, häsiýetini bilmesek,
ýene-de ony tanadygymyz däl.
Üstesine, känbir adam aýagy
sekmeýän, ynsyň-jynsyň ysy or
namaýan sähra jümmüşlerinde,
dag gerişlerinde, jülgelerinde,
deňiz ýa-da derýa ýakalarynda,
jeňňellerde, tokaýlarda bitýän
ösümlikler bilen tanyşmak, ola
ryň dünýäsine gaýybana aýlanyp
çykmak üçin bu kitabyň belli ba
hasy ýok. Maglumatlaryň hemmä
düşnükli dilde beýan edilmegi

kitabyň ylmylyk ähmiýetini hasda artdyrýar. Diňe bir alymy,
hünärmeni däl, eýsem, her bir
okyjyny bu täsin dünýä syýahata
çagyrýar, tebigata, hem ylma bo
lan höwesiňi güýçlendirýär. Gö
rüş ýatkeşligiň güýçli bolsa dagy
bir gezek göz aýlanyňda ýadyňda
galjak dury suratlar bilenem üsti
ýetirilen. Bolmanda, gaýta-gaý
ta okap dursak, täsinden täsirli
dünýä göz öňümizde örboýuna
galýar, ýadymyza mäkäm orna
ýar. Bularyň ählisi öwran-öwran
ürç edip okanyňa degýän eserler.
Gadymyýetde bolşy ýaly,
häzirki döwürde-de ýaşaýyşda
sazlaşygy üpjün etmek üçin
esasy ädimleriň biri hökmünde
tebigat bilen sazlaşykly ýaşa
mak ündelýär. Munuň üçin
onuň diline — tebigatyň bize
näme aýtmak isleýändigine dü
şünmegimiz gerek. Alym Ar

üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirildi.
Bu sammit Hazar deňzinde özara gat
naşyklaryň häzirki zaman hukuk esas
laryny emele getirmäge goşant goşar,
sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy
mundan beýläk-de berkitmäge ýardam
eder.
Döwletleriň Baştutanlary Aral deň
ziniň sebitinde, aýratyn-da, ekolo
giýa kynçylyklary bolan zolaklarda
durmuş-ykdysady we ekologiýa ýag
daýyny gowulandyrmak bilen baglany
şykly meseleleri toplumlaýyn çözmek
üçin tagallalary birleşdirmegiň möhüm
digini ykrar etdiler.
Prezidentler suwuň, atmosfera ho
wasynyň hapalanmagyny, ýerleriň za
ýalanmagyny azaltmaga, bag nahal
lary ekilen zolaklaryň meýdanlaryny
artdyrmaga, tebigy betbagtçylyklaryň,
şol sanda suw joşmalarynyň, sil akym
larynyň, gurakçylygyň töwekgelçilikleri
ni azaltmaga, şeýle hem arassa agyz
suwy bilen üpjün etmäge we beýleki
meseleleri çözmäge gönükdirilen yla
laşylan çäreleri görmegiň zerurdygy bi
len ylalaşdylar.
Merkezi Aziýanyň ähli döwletleri
niň bähbitlerini nazara alyp we olaryň
gatnaşmagynda Araly halas etmegiň
halkara gaznasynyň guramaçylyk dü
zümini we şertnama-hukuk binýadyny
kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işle
riň möhümdigi bellenildi.
Döwletleriň Baştutanlary Merkezi
Aziýanyň serhetüsti derýalarynyň suw
serişdeleriniň sebitiň halklarynyň umu
my gymmatlygy bolup durýandygyny
we bu sebitde häzirki döwürde ýaşa
ýan onlarça million adamlaryň we gel
jekki nesilleriň ykbalynyň, tutuş sebitiň
durnuklylygynyň we abadançylygynyň
bu serişdeleriň adalatly we rejeli ula
nylmagyna baglydygyny tassykladylar.
Şunuň bilen baglylykda, açyk geple
şikleri dowam etdirmegiň, özara düşü
nişmegi berkitmegiň we netijeli hyz
matdaşlygy ösdürmegiň, özara kabul
ederlikli, adalatly we netijeli çözgütleri
gözlemegiň zerurdygy ykrar edildi.
Döwletleriň Baştutanlary sebit hyz
matdaşlygynyň örän möhüm mesele
lerine seretmek üçin meýdança bolup
hyzmat edýän, sebitde dostluk, yna
nyşmak, hoşniýetli goňşuçylyk we hyz
matdaşlyk ýagdaýyny emele getirmäge
ýardam edýän Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyk
larynyň çäklerinde mundan beýläk-de
özara hyzmatdaşlyk etmegi goldadylar.
Prezidentler Merkezi Aziýanyň döw
let Baştutanlarynyň geçirilen konsul
tatiw duşuşyklarynyň dowamynda ga
zanylan ylalaşyklaryň doly möçberde
durmuşa geçirilmegi ugrunda çykyş
etdiler.
Iki döwletiň Baştutanlary ýadro ýa
ragsyzlanmagy we ýadro ýaraglaryny
ýaýratmazlyk işinde tagallalary birleş
dirmegiň zerurdygyny bellediler, Mer
kezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat
zolak hakyndaky Şertnamany we Ga
zagystanyň başlangyjy boýunça BMGniň Baş Assambleýasynyň 2015-nji
ýylyň 5-nji dekabryndaky 70/57 Rezol
ýusiýasy bilen kabul edilen Ýadro ýa
ragyndan azat dünýäni gurmak hakyn
daky ählumumy Jarnamany durmuşa
geçirmegiň çäklerinde hyzmatdaşlygy
mundan beýläk-de ösdürmäge taýýar
dyklaryny beýan etdiler.
Prezidentler Türkmenistanyň alyp
barýan hemişelik Bitaraplyk syýasaty
nyň sebitde we bütindünýä derejesinde
halkara parahatçylygy we howpsuzly
gy berkitmäge ýardam edýändigini we
döwletleriň arasyndaky parahatçylyga

kadagymyzyň «Türkmenistanyň
dermanlyk ösümlikleri» atly köp
jiltli ylmy-ensiklopedik eseri
bize şol mümkinçiligi döredýär.
Tebigatyň ösümlik dünýäsine
aralaşmaga, ol ýerdäki gözellik
ler, täsinlikler bilen gaýybana
tanyşmaga özboluşly pikir alyş
maga gapy açyp berýär. Sebäbi
her ösümligiň suraty ony daşky
görnüşinden, keşbinden tanama
ga mümkinçilik berse, olaryň
ýylyň haýsy möwsümlerinde
ýetişýändigi, nirelerde bitýändigi,
şeýle hem olary nähili peýdalan
malydygy, dermanlyk häsiýetleri,
ulanylmaly möçberi, mukdary
we beýleki aýratynlyklary hakda
giňişleýin söz açylýar. Mahlasy,
her ösümligi emer-damary bi
len tanamaga doly mümkinçilik
bar. Mundan soňra olar nirede
öňüňden çyksa, nätanyş biri ýaly
deňesinden geçip gidibermeýäň,

esaslanýan, dostlukly we özara bähbitli
gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orny
eýeleýändigini nygtap, Türkmenista
nyň başlangyjy boýunça Birleşen Mil
letler Guramasynyň Baş Assambleýa
synyň 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda
kabul edilen «Halkara parahatçylygy,
howpsuzlygy saklamakda we pugta
landyrmakda hem-de durnukly ösüş
işinde bitaraplyk syýasatynyň orny» at
ly Rezolýusiýasyny iş ýüzünde durmu
şa geçirmegiň möhümdigini bellediler.
Iki döwletiň Baştutanlary Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasy tarapyndan «Halkara parahatçy
lyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan
edilen şu ýylda başlanan ynanyşmak
we medeniýetleriň hyzmatdaşlygy
mowzugynyň dünýäniň üns merkezin
de galmalydygyny bellediler. Şunuň
bilen baglylykda, Türkmenistan tara
pyndan öňe sürlen Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň
«Merkezi Aziýa sebitinde parahatçyly
gy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üp
jün etmek maksady bilen, sebit hem-de
halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyr
mak» atly Rezolýusiýasynyň taslama
syny işläp taýýarlamaga goldaw beril
ýändigi beýan edildi.
Gaz ag yst an Resp ubl ik as yn yň
Prezidenti Aziýada özara hyzmatdaş
lyk we ynamy berkitmek çäreleri bo
ýunça Maslahata (AÖHYBÇM) Türk
menistanyň synçy döwlet hökmünde
goşulmagyny goldady. Türkmenista
nyň Prezidenti Gazagystan Respub
likasynyň AÖHYBÇM-a başlyklyk et
megine ýokary baha berdi. Döwletleriň
Baştutanlary bu düzümiň Aziýada hyz
matdaşlygy berkitmek üçin köptarapla
ýyn platforma hökmünde uly mümkin
çilikleriniň bardygyny belläp, sebitde
ynanyşmagy, parahatçylygy we hyz
matdaşlygy berkitmek maksady bilen,
AÖHYBÇM-nyň çäklerinde işjeň özara
hyzmatdaşlyk etmegi dowam etdirmegi
maksat edinýändiklerini beýan etdiler.
Şol bir wagtda-da Merkezi Aziýa
da we Hazar sebitinde halkara para
hatçylygy, howpsuzlygy we durnukly
ösüşi goldamagyň meseleleriniň özara
baglanyşyklydygyna we bölünmezdi
gine düşünip, döwletleriň Baştutanlary
Türkmenistanyň «Merkezi Aziýa — Ha
zar sebiti» parahatçylyk, ynanyşmak
we hyzmatdaşlyk zolagyny döretmek
hakyndaky başlangyjyna goldawyny
beýan etdiler, bu model ählumumy pa
rahatçylygyň we ösüşiň bähbidine köp
taraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge
gönükdirilen başlangyçlary öňe sürmek
üçin platforma hökmünde garadylar.
Iki döwletiň Baştutanlary arassaçylyk
we keselleriň ýaýramagyna garşy gö
reşmek bilen bagly adatdan daşary ýag
daýlaryň öňüni almak we ýokanç kesel
leriň çalt ýaýramagyna garşy göreşmek
babatda tagallalary mundan beýläk-de
birleşdirmegiň häzirki döwürde iki ýur
duň öňünde durýan esasy wezipeleriň
biridigi barada bir bitewi garaýşy beýan
etdiler. Taraplar koronawirus ýokanjy
nyň pandemiýasynyň netijesinde emele
gelen çylşyrymly ýagdaýlarda Türkme
nistanyň we Gazagystan Respublikasy
nyň birek-birege goldaw berýändiklerini
we raýdaşlyk bildirýändiklerini kanagat
lanma bilen bellediler.
Taraplar ýokanç keselleriň öňüni al
mak we olary bejermek, saglygy go

raýyş işgärlerini taýýarlamak, sanjym
lary, derman serişdelerini we beýleki
lukmançylyk we derman önümlerini
öndürmek, olar bilen üpjün etmek ba
batda ýörite ugurlar boýunça düzüm
leriň arasynda özara hereketleriň we
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdi
gini bellediler.
Gaz ag yst an Resp ublik as yn yň
Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentiniň
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Gura
masynyň koronawirusyň genomyny
öwrenmek boýunça Ýörite maksatna
masyny, Bütindünýä Saglygy Goraýyş
Guramasynyň öýken sowuklama kese
line garşy göreşmek boýunça sebit me
hanizmini, Bütindünýä Saglygy Gora
ýyş Guramasynyň ýiti ýokanç keselleri
bejeriş we olaryň öňüni alyş Usulyýet
merkezini, Wirusologiýa, bakteriologi
ýa we epidemiologiýa boýunça Merke
zi Aziýa ýurtlary üçin sebitleýin merke
zini döretmek baradaky başlangyjyna
goldawyny beýan etdi.
Gaz ag yst an Resp ubl ik as yn yň
Prezidentiniň biologik we biotehnolo
gik howplar babatda howpsuzlyk we
gözegçilik çärelerini görmäge, biologik
işläp taýýarlamalary diňe parahatçylyk
maksatlary üçin ulanmaga ýardam ber
mäge, şonuň netijesinde, parahatçy
lygy goldamaga, Ýer ýüzüniň ilatynyň
saglygyny we abadançylygyny üpjün
etmäge gönükdirilen Halkara biologik
howpsuzlyk boýunça agentligi (HBHA)
döretmek baradaky başlangyjynyň mö
hümdigi we ähmiýeti bellenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gaza
gystan Resp ublikasynyň Almatyda
BMG-niň howandarlygynda Merkezi
Aziýa we Owganystan üçin Durnuk
ly ösüş maksatlary boýunça BMG-niň
merkezini, Halkara biologik howpsuz
lyk boýunça agentligi, kesellere we bio
howpsuzlyga gözegçilik etmek boýunça
sebit merkezleri ulgamyny döretmek,
Ösüş maksady bilen Meýletinçileriň ta
gallalaryny birleşdirmegiň halkara ýyly
ny yglan etmek baradaky başlangyçla
ryna goldawyny beýan etdi.
Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaş
lyg yň şertn am a-huk uk biný ad yn y
mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň
we giňeltmegiň zerurdygyny belledi
ler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet
leriň Baştutanlary saparyň çäklerinde
geçirilen gepleşikleriň we gol çekilen
resminamalaryň dürli ugurlarda ikita
raplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beý
läk-de ösdürmäge täze itergi berjekdi
gine, Türkmenistanyň we Gazagystan
Respublikasynyň doganlyk halklarynyň
bähbitlerine hyzmat etjekdigine, ola
ryň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna
hemmetaraplaýyn ýardam etjekdigine
ynam bildirdiler.
G a z a g yst a n R es p ubl i k as y n y ň
Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowa we ähli türkmen
halkyna görkezilen myhmansöýerlik,
mähirli garşylanandygy we hoşniýetli
lik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi
hem-de Türkmenistanyň Prezidentini
özi üçin amatly wagtda Gazagystan
Respublikasyna döwlet sapary bilen
barmaga çagyrdy.
Türkmenistanyň Prezidenti çakylygy
minnetdarlyk bilen kabul etdi. Saparyň
möhletleri diplomatik ýollar arkaly yla
laşylar.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly
BERDIMUHAMEDOW.

Gazagystan Respublikasynyň
Prezidenti
Kasym-Žomart TOKAÝEW.

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry.

öwrenen, bilen maglumatlaryň
erkiňe goýmaz, barýaň, görýäň,
synlaýaň hemem tebigatymy
zyň şypaly dünýäsi bilen gur
şalandygyňa begenýärsiň. Diňe
biziň topraklarymyzda bitýän
ösümlikler bilen tanyşmak bol
sa has-da ýakymly duýgulary
döredýär. Göz öňüne getiriň,
pi
kir edip gö
rüň, şol ösüm
lik
ler dünýäniň başga hiç ýerinde
ýok. Gahryman Arkadagymyzyň
bu kitaby türkmen tebigatyna,
mukaddes topragymyza bolan
söýgimizi berkidip, maglumat
dünýämizi baýlaşdyrýar. Tebigat,
ýaşaýyş, durmuş hakda dörediji
likli pikirleri oýarýar. Täze-täze
eserleri ýazmaga ylham berýär.
Türkmen döwlet neşirýat
gullugy tarapyndan ýokary hilli
çap edilen bu kitaby hiç eliňden
düşüresiň gelenok. Halkymyzda:
«Eliň galtaşan zada ruhuň hem

Tebigy dermanhana
galtaşýandyr» diýen düşünje bar.
Dogrudanam, nazaryň, aňyň bi
len bu ajaýyp kitabyň sahypala
rynda seýran edýän mahalyň ru
huň bilen şol giňişliklerde ganat
ýaýýarsyň. Tebigatyň ösümlik
dünýäsindäki ajaýyplyklary süň
ňüň bilen syzýarsyň, täsinlikleri
köňlüň bilen görýärsiň. Ýürege
ornan täsirlerini bolsa hemmeler
bilen paýlaşasyň gelýär.
Kitaplar hakda söz açylanda
halkymyzyň bu gymmatlyga
goýýan uly sarpasyny hökman
ýatlasyň gelýär. «Kitapdan gowy
dost ýok. Kitapdan gowy sowgat
ýok» ýaly jümleler artykmaç dü
şündirişi talap edenok. Onsoňam
halkymyzyň arasynda gadymdan
gelýän ýene bir düşünje bar: «Ýü
regiňizde nähili pikir saklaýan

bolsaňyz, özüňizem şeýlesiňiz.
Öýüňizde nähili kitap saklaýan
bolsaňyz, öýüňizem şeýledir».
Aýtmaklaryna görä, öýleri
mizde tebigat, gözellik, saglyk
hakda söz açýan kitaplaryň
gaýta-gaýta okalyp durulmagy
hojalygyň rysgal-bereketiniň
zyýada bolmagyna, agzybirligiň,
tebigylygyň höküm sürmegine
sebäp bolýar. Şu jähetden ala
nyňda, milli Liderimiziň her
bir eseri köpçülige ähmiýeti,
hojalyga bähbidi babatda, ilkinji
nobatda, okamak maslahat be
rilýän ajaýyp kitaplardyr.

Rahmet GYLYJOW,
«Dünýä edebiýaty»
žurnalynyň
baş redaktory.
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WE YNANYŞMAGYŇ WATANY» ÝYLY
HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ «GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZ»
ATLY KITABYNYŇ «GALKYNYŞYŇ, ÖSÜŞIŇ, BAGTYÝARLYGYŇ TÄZE
TARYHY EÝÝAMY» ATLY DÖRDÜNJI BÖLÜMINDEN DÜRDÄNELER
Türkmenistan Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap, ösüşiň özboluşly
milli ýoluny, onda-da örän dogry ýoluny saýlap aldy we ony tapgyr-tapgyr ösdü
rip, kämilleşdirip geldi.
Täze galkynyşlar we beýik özgertmeler eýýamy beýik maksatlara ýetmegiň ýo
lunda ägirt uly taslamalaryň amala aşyrylan, döwletliligimiziň berkidilen zamanasy
bolup, şöhratly taryhymyza şanly sahypalary ýazdy.
Garaşsyzlygymyzyň netijesinde biz milli aýratynlyklarymyza, taryhymyza,
milli ruhy-medeni gymmatlyklarymyza dolandyk. Islendik ugurdaky meseleleri
öz isleýşimiz ýaly çözmäge ygtyýarly bolduk.

Redaksiýanyň elektron poçtasyndan:
täzelikler, habarlar, wakalar
Aşgabat
Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň edara binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler ar
kalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Oba hojalygy: ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly dabaraly
maslahat geçirildi. Maslahat hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpli
ösdürmekde ýetilen belent sepgitlere we gazanylan üstünliklere bagyşlandy. Oňa oba hojalyk ulgamynyň
edara-kärhanalarynda dürli kärlerde zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.
Dabaraly maslahatyň dowamynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda oba senagat toplumyny
düýpli ösdürmekde hormatly Prezidentimiziň täze başlangyçlarynyň ähmiýetini açyp görkezýän çuň
manyly çykyşlar diňlenildi. Olarda häzirki döwürde ýurdumyzyň beýleki pudaklary bilen bir hatarda
wajyp ugurlaryň biri bolan oba hojalygyny häzirki zaman şertlerinde innowasion tehnologiýalary or
naşdyrmak arkaly ösdürmek hakynda gürrüňler edildi. Şeýle-de, daşary ýurtlardan getirilýän dürli
görnüşli azyk önümleriniň ornuny tutýan ekologiýa taýdan arassa önümleri bereketli türkmen top
ragynda ýetişdirip, gaýtadan işläp, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmakda gazanylan
üstünlikler, ýetilen belent sepgitler barada buýsanç bilen bellenip geçildi.

Berdimyrat ROZYÝEW,
Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy.

GYMMATY EGSILMEJEK ESER
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutan
lygynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň her bir güni
şanly wakalara beslenýär. Mukaddes Garaşsyz
lygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyra
synda, ýagny 25-nji sentýabrda paýtagtymyzyň
Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslaha
tynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Mas
lahatynyň mejlisi geçirilip, ol döwletimiziň we
jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.
Döwletimiziň we halkymyzyň durmuşyna täze
taryhy sahypa bolup giren Halk Maslahatynyň
mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanymyz no
batdaky kitabyny ýazyp gutarandygyny hem-de
ony «Garaşsyzlyk — bagtymyz» diýip atlandy
randygyny aýtdy.
Türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilen
bu ajaýyp kitap «Howpsuz, özerkli ýaşaýşyň
galasy», «Türkmen halky — Döwlet häkimiýeti
niň ýeke-täk eýesi», «Budur türkmen binasy!»,
«Galkynyşyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň täze taryhy
eýýamy», «Gözbaşlar joşly bolsa, bagtyňdan
rowaçlyk hem üstünlik çykar», «Türkmen topra
gy — bereket mekany», «Türkmen halky — dö
rediji we gurujy halk», «Nusgalyk işler, ilkinjilik,
täze önümçilikler, baý tejribe — ösüşiň özeni»,
«Ýoluňyz ak bolsun!», «Kalbyňyz hem ojagyňyz
nurly bolsun!», «Ýaşyl ykdysadyýet» — ýaşa
ýyş ýörelgesi», «Bazary baryň baýlygy bar»,

«Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris,
geljeklidiris» atly bölümleri öz içine alýar.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, kitapda dünýäniň
ähli ýurtlaryny birleşdirmäge gönükdirilen belent
maksatlary mundan beýläk-de amala aşyrmagyň
mümkinçilikleri hemmetaraplaýyn seljerilipdir.
Şeýle-de, täze eser gyzykly hem-de peýdaly
bolmak bilen, parahatçylygyň, öňe gitmegiň we
ähli adamzadyň ýagty geljeginiň hatyrasyna halk
lary birleşdirýän ideýalaryň üýtgewsiz ähmiýetini
okyjylara açyp görkezýär.
Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyn
dan dörän «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze
eserinde Bitarap döwletimiziň Garaşsyzlyk ýylla
ry içinde ähli ulgamlarda, ýagny ykdysadyýetde,
senagatda, saglygy goraýyşda, sportda, ulag we
aragatnaşyk, oba hojalyk, önümçilik, gurluşyk,
ylym-bilim, medeniýet we sungat, harby hem-de
hukuk we beýleki pudaklarda ýeten belent dere
jeleri täsirli makalalaryň hem suratlaryň üsti bilen
giňişleýin beýan edilýär. Kitap çeperçilik taýdan
kämil bolup, her mowzuk boýunça goýlan surat
lar ýokary hilliligi bilen tapawutlanyp, eseriň be
zeg aýratynlygyny has-da baýlaşdyrýar. Kitapda
Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýur
dumyzda soňky ýyllarda açylyp, ulanylmaga
berlen iri desgalaryň açylyş dabaralarynyň, be
reketli topragymyzda öndürilýän miweleriňdir gök
önümleriň, oba hojalyk ýerlerinde, iri kärhanalar
da iş pursatlarynyň, taryhy ýadygärliklerimiziň we
beýleki ugurlardaky suratlar göwnüňi göterýär.
Şeýle hem çuň manyly bu eserde merdana

HÜNÄR
TAÝÝARLYGY
Hormatly Prezidentimiz 1-nji sent
ýabrd a «Bilimler we talyp ýaşlar
gün i» hem-de täz e okuw ýylyn yň
başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň
ýaşlarynyň, bilim we jemgyýetçilik
guramalarynyň wekilleriniň gatnaş
magynda umum y okuw sap ag yn y
geçirdi. Gahryman Arkadagymyzyň
geçiren umumy okuw sapagy watan
çylyga, mukaddes Garaşsyzlygymy
za, halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik
ýörelgesine, umuman, türkmen hal
kynyň şöhratly taryhyna, bagtyýar şu
gününe, röwşen geljegine ýugrulan
pähim-paýhasy we öwüt-ündewleri
özünde jemledi. Şonuň üçin bu umu
my sapak ýaşlar, talyplar, okuwçylar,
galyberse-de, halk ym yz yň her bir
wekili üçin nusgalyk terbiýe mekdebi
boldy.
Muk add es Gar aşs yzlyg ym yz yň
ýyllary içinde ähli ugurlarda bolşy ýaly,
ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy
edaralarynyň hem maddy-enjamlaýyn
biný ad y käm illeşd ir ild i. Horm atly
Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdu
myzda sanly ulgamy giňden ornaşdyr
mak we ondan netijeli peýdalanmak
hem-de harb y gullukç ylar yň bilim
derejelerini has-da kämilleşdirmek
barada berýän tabşyryklaryndan ugur
alnyp, Gullugyň harby gullukçylarynyň
we işgärleriniň hünär derejeleri yzygi
derli kämilleşdirilýär, olaryň kompýuter
sowatlylygy ösdürilýär, daşary ýurt dil
bilimi artdyrylýar. Gullugymyzyň içerki
binýadynda elektron kitaphana ulga
mynyň döredilmegi muňa mysaldyr.
Bu elektron kitaphana ulgamynda
hormatly Belent Serkerdebaşymy
zyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan
ajaýyp kitaplary, migrasiýa degişli ka
nunlar, düzgünnamalar, kadalaşdyryjy

hukuk namalar we ýur
dumyzda gündelik çap
edilýän gazet-žurnal
lar, şeýle hem taryh
da öçmejek yz goýan
merdana pederlerimi
ziň gahrymançylykly
ýollaryny, halkymyzyň
köp asyrlyk şöhratly
taryhyny, milli gymmatlyklarymyzy giň
den beýan edýän harby-watançylyk,
taryhy, çeper hem-de edebi eserler
ýerleşdirildi.
Şeýle hem Gullugyň düzüm birlik
lerinde sanly ulgamyň mümkinçilik
lerinden giňden peýdalanylyp, bilim
bermek işi häzirki zaman döwrebap
usullaryna esaslanýar. Häzirki zaman
okuw-görkezme esbaplary, okuw gol
lanmalary taýýarlanylýar we tejribeli
harby gullukçylar tarapyndan ýaş harby
gullukçylara sanly ulgam arkaly okuw
sapaklary yzygiderli guralýar. Okuw
sapaklarynyň dowamynda iş we watan
çylyk, mertlik, gaýratlylyk gahrymançylyk,
dost-doganlyk hem-de adamkärçilik ýaly
ugurlarda ýaş harby gullukçylara giňişle
ýin düşündiriş berilýär. Munuň özi harby
gullukçylaryň öz saýlap alan hünärlerine
söýgüsiniň has-da artmagyna we olaryň
iş babatda kämilleşmegine ýardam edýär.
Biz hem bu döredilen giň müm
kinç ilikler e jog ap edip, mund an
beýläk-de hün är uss atlyg ym yz y
kämilleşdirip, ýurdumyzyň migrasiýa
ulgamyny kämilleşdirmek babatda
berilýän tabşyryklary üstünlikli dur
muşa geçirmäge öz asylly zähmeti
miz bilen goşant goşarys.
Harb y gullukç ylar yň gulluk we
zip e borçlar yn y ýok ar y der ejed e
ýerine ýetirmegi üçin giň mümkinçi
likleri döredip berýän hormatly Belent
Serkerdebaşymyzyň jany sag, il-ýurt
bähbitli işleri hemişe rowaç bolsun!

Tahyr AMANGELDIÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet
migrasiýa gullugynyň Mary
welaýaty boýunça müdirliginiň
harby gullukçysy, maýor.

ata-babalarymyzyň erkin, bagtyýar durmuş ba
radaky arzuw-islegleri, şöhratly geçmişimiz, şu
günümiz hem-de mähriban Watanymyzyň beýik
geljegi beýan edilýär. Döwlet Baştutanymyz aja
ýyp eserinde Garaşsyzlygymyzyň milli köklerini,
taryhy ähmiýetini giňden açyp görkezipdir, häzir
ki döwrüň örän möhüm wezipelerini çözmekde
Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkara hukuk
ýagdaýynyň ornuny çuňňur beýan edipdir.
Mukaddes Garaşsyzlygymyz we onuň türk
men halkyna beren deňsiz-taýsyz gymmatlyklary
barada düşünjämiziň has artmagyna uly gollan
ma boljak «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly eseriň
aýratynlyklary barada näçe aýtsaň-da bärden
gaýdýar. Ol Garaşsyzlygyň hiç zat bilen ölçäp
bolmaýan beýik düşünjedigini, döwletimiziň, hal
kymyzyň agzybirliginiň we bitewüliginiň berk esa
sydygyny wagyz etmekde biziň durmuşymyzda
uly orny eýelär, her birimiziň köňül kelamymyza
öwrüler, nesillerimize taýsyz hazyna bolar.
Bize şeýle ajaýyp eseri peşgeş beren hormatly
Prezidentimize çäksiz sagbolsun aýdýarys we
milli Liderimiziň döwet galamynyň ýiti, gymmat
ly eserleriniň dowamatynyň dowam bolmagyny
arzuw edýäris.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany
sag, ömri uzak bolsun, durmuşa geçirýän taryhy
işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!

Kamar SAPAROW,
Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugynyň harby gullukçysy, kapitan.

Ýaşlar — ýurduň geljegi

DÖWRÜMIZIŇ
ŽURNALISTIKASY
Hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny kämil derejelere
götermek babatda durmuşa geçirýän uly işleriniň netijesinde ýokary
okuw mekdeplerinde internet žurnalistikasy we syýasy kommuni
kasiýa boýunça täze sapaklar girizildi. Zerur bolan hünärleri açmak
boýunça teklipleriň esasynda şu ýyl Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda halkara žurnalisti
kasy fakultetiniň syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy
hünäri açyldy. Şol hünäriň ilkinji talyplary bolmak bagtynyň miýes
ser edendigi üçin biz özümizi juda bagtly hasap edýäris.
Döwrüň badyny, eçilýän bagtyny duýup, irginsiz zähmetiň ne
tijesinde bilimini artdyrmak talybyň öňündäki ilkinji borçlaryň biri
bolup durýar. Çünki her kimiň saýlan ugry, käri bolýar. Her bir
käre uly söýgi bilen ýa
pyşylanda kämil hünär
men kemala gelýär. Hä
zirki wagtda Gahryman
Arkadagymyzyň ähli ul
gamlar bilen bir hatarda
žurnalistika hünärine aý
ratyn üns bermegi buýsa
nyp okamaga, döredijilik
bilen meşgullanmaga giň
mümkinçilikleri açýar.
Okuw, iş şertler in iň
ýokary hilliligi özüňi žur
nalistikanyň dürli
u g u r l a r y n d a
s y n a m a g a
şert dör ed
ýär. Žurnalis
tikanyň zerur
lyk bolup, ýaşaýşy
myza ornaşandygyna gündelik durmuşymyzda anyk göz ýetirýäris.
Her günki täze neşirler bilen tanyşmak, ilkinji nobatda, täzeliklerden
habarly bolmagyňa getirýär. Şeýle hem ýurdumyzda we daşary
ýurtlarda bolup geçýän halk bähbitli wakalara şaýat bolýarys. Bir
söz bilen aýdylanda, täzelikleri durmuşyna ornaşdyrmak adamyň
tebigatyna mahsus ýagdaý. Şu zatlaryň ählisini halka ýetirijiler,
wagyzçylar bolan žurnalistleriň öňünde häzirki wagtda uly we jo
gapkärçilikli işler durýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň bä
şisinde kärine ussat žurnalistler taýýarlanylýar. Žurnalistikanyň
nazaryýetiniň inçe syrlary halypa we ussat mugallymlar tarapyn
dan öwredilýär.
Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzy ösdürmekde alyp barýan
işleriniň mundan beýläk hem rowaçlyklara beslenmegini, janynyň
sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Bägül KAKALYÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institutynyň talyby.

Ahal
Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIII jildiniň tanyşdyrylyş
dabarasy boldy. Bu ajaýyp kitap ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi hem-de halk lukmançylygy bilen
gyzyklanýan okyjylar köpçüligine gymmatly gollanmadyr.
Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Ahal welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň, edara-kärhana
larynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, talyp ýaşlar, il sylagly ýaşulular,
mährem eneler gatnaşdylar.
Dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ylmy işiniň dowamy bolan bu
täze kitabyň aýratyn ähmiýetini, täsirini bellediler. Kitap tebigat bilen ynsan saglygynyň täsin sazla
şygyny özünde jemlän genji-hazynadyr. Ylmy eseriň esasynda Gahryman Arkadagymyzyň mähriban
halkyna we sahawatly türkmen topragyna bolan bimöçber söýgüsi, tebigat bilen sazlaşykly ýaşamagy
başaran pederlerimiziň ajaýyp tejribelerine uly hormat bar.
Goý, hormatly Prezidentimiziň şeýle ajaýyp kitaplarynyň höwri köp bolsun! Il saglygyny ýurt baý
lygyna deňeýän mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!

Akgözel ANNAMÄMMEDOWA,
TDP-niň Ahal welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy.

Balkan
Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 13-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Oňa Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň, Serdar şäher häkimli
giniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, etrap-şäher polisiýa bölüminiň hem-de Serdar şäher Arassaçylyk
we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugynyň wekillerinden ybarat bolan wagyz-nesihat topary
şäheriň mekdepleriniň müdirleri, çagalar bakja-baglarynyň şepagat uýalary we şäher bilim bölüminiň
hünärmen-usulyýetçileri gatnaşdylar.
Duşuşykda okuwçylaryň we ata-eneleriň arasynda häzirki wagtda howada adam saglygy üçin
zyýanly tozan bölejikleriň barlygyny nazara alyp, wagyz-nesihat işlerini yzygiderli geçirip, agyz-burun
örtüklerini dakynmagy berk berjaý etmek barada giňişleýin çykyşlar edildi.
Çäräniň dowamynda ýurdumyzda beýik işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň adyna
alkyşlar aýdyldy.

Azatgeldi SÄHEDOW,
Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Serdar şäher Geňeşiniň başlygy.

Daşoguz
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gubadag etrap komitetiniň işgärleri we işjeň
agzalary edara-kärhanalarda, daýhan birleşiklerinde, bilim ojaklarynda we beýleki ýerlerde
bolup, wagyz-nesihat duşuşyklaryny yzygiderli geçirýärler. Geçirilýän duşuşyklarda Gahry
man Arkadagymyzyň çuň mana ýugrulan taryhy çykyşlarynda gelip çykýan wezipeleri halkyň
arasynda wagyz-nesihat etmek bilen düşündiriş işleri alnyp barylýar. Şeýle çäreler etrabyň
Medeniýet öýünde, 7-nji orta mekdebinde, «Baýdak» geňeşliginde has-da täsirli geçdi.
Çyk yşlar yň esas yn y horm atly Prez id ent im iz iň şanly Gar aşs yzlyg ym yz yň 30 ýyllyg y
mynasybetli sowgat beren «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynda beý an edilý än üs
tünliklerimiz düzýär. Ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýynyň güns aý yn artý andygy
giňden bellenilip geçilýär. Bizi bagtyýar durmuşa ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň adyna
hoşallyk sözleri aýdylýar.

Seilbaý DÄDIŞOW,
TDP-niň Gubadag etrap komitetiniň partiýa guramaçysy.

Lebap
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden bellenilip geçiljek baky
Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli TKA-nyň Dänew etrap birleşmesi bilen Türkmenistanyň
Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Dänew etrap Geňeşi bilelikde wagyz-nesihat duşu
şyklaryny yzygiderli guraýar. Şeýle duşuşyklar ýakynda Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky 25-nji,
2-nji, 6-njy we 10-njy orta mekdeplerinde etrap bilim bölüminiň wekilleriniň, mekdep okuwçylarynyň
hem-de mugallymlaryň gatnaşmagynda «Ýaşlar — biziň geljegimiz» ady bilen geçirildi.
Bu ýerde çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň
parasatly baştutanlygynda bilim ulgamyndaky döredilýän mümkinçiliklerden dogry peýdalanyp, ýaş
larymyzyň ýaramaz endiklerden daşda durmalydyklary, okap hünär edinmelidikleri we durmuşda
dogry ýoly saýlamalydyklary barada giňişleýin durup geçdiler. Şeýle-de, dabaranyň geçirilen ýerle
rinde hormatly Prezidentimiziň bize peşgeş beren kitaplarynyň we bilim işgärleriniň okuw-görkezme
esbaplarynyň uly sergileri guraldy. Bu sergilere dabara gatnaşyjylar uly höwes bilen syn etdiler.

Magtymguly JUMAÝEW,
TKA-nyň Dänew etrap birleşmesiniň başlygy.

Mary
Ýakynda TDP-niň Türkmengala etrap komitetiniň we etrap bilim bölüminiň kärdeşler arkalaşygynyň
bilelikde guramagynda etrabyň «Ruhubelent» çagalar we ýetginjekler öýünde «Arassaçylyk — sag
dyn ýaşaýşyň gözbaşy» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Wagyz-nesihat duşuşygynda çykyş edenler arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiň ähmiýeti,
ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almagyň ýollary, ýokumly maddalaryň ýetmezçiligi sebäpli
çagalarda ýüze çykýan alamatlar barada giňişleýin gürrüň etdiler.
Özara pikir alyşmak ýagdaýynda geçen duşuşykda ata Watanymyza, bagtyýar zamanamyza we
hormatly Prezidentimize bolan buýsanç sözleri belentden ýaňlandy. Duşuşyk eziz halkymyza bag
tyýar hem eşretli durmuşy peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň adyna aýdylan alkyş sözleri
bilen tamamlandy.

Serdar JUMAGELDIÝEW,
TDP-niň Türkmengala etrap komitetiniň partiýa guramaçysy.
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Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

MAGT YMGULY WE DÖWLETLILIK
Horm atl y Prez id ent im iz iň Günd og ar yň
beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtym
guly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýylly
gyny bellemek bilen baglanyşykly öňe süren
paýhasy, şahyryň hormatyna Aşg ab at şä
her ind e gur ulý an Magtymguly Pyragynyň
medeni-seýilgäh toplumy halkymyzda çäksiz
buýsanç duýgusyny döretdi.
Orta Aziýany Çingiz hanyň ordasy, soňra Teý
mirleňiň goşunlary harap edenden soň, türkmen
halkynyň döwlet, döwletlilik baradaky isleg-arzuw
lary gursaklarynda arzuwlygyna galdy. Bu arzuwy
amala aşyrmagyň ýollaryny ilkinji bolup diline
alan we bu ugur
da azap ba
ry
ny çe
ken şah
sy
ýet
hem Magtymguly Pyragydyr. Halkyň içinden
saýlanyp öňe çykan beýik şahsyýetleriň arasynda
bu meseläni Magtymguly ýaly anyk keserdip go
ýan ýekeje adam hem bolmandyr. Ylym-bilimi,
edep-terbiýesi, görüm-göreldesi bilen Magtymgu
lynyň beýik şahsyýet bolup ýetişmegini gazanan
kakasy Döwletmämmet Azady hem bu meseläni
Magtymgulynyň derejesinde orta atyp başarman
dyr. Dogry, Döwletmämmet Azady özüniň dört
bap
dan yba
rat «Wag
zy-Azat» at
ly ese
rin
de döw
let,
döwletlilik, adalatly patyşa, döwleti dolandyrmakda
wezir-wekilleriň, alymlaryň, ýagşyzadalaryň, haýyryhsan söýerleriň, raýatlaryň ornuny hekaýatlaryň
üsti bilen giňden beýan edipdir. Bu Azadydan
öň hem umumy görnüşde köp akyldarlar, şahyr
lar tarapyndan işlenen mesele. Sagdy Şirazy hem
özüniň «Gülüstan», Patşa Hoja «Gülzar» eserinde
bu ba
ra
da gi
ňiş
le
ýin du
rup geç
ýär. Em
ma bu
la
ryň
eserlerinde bu meseleler Gündogara mahsus bolan
umumy görnüşde beýan edilipdir. Olarda milli
döwlet gurmak paýhasy gönümel orta atylmandyr.
Olar bu pikiri adalatly şa, parasatly wezir-wekiller,
ylym we bilim adamlarynyň jemgyýetde tutýan
orny we amala aşyrmaly işleri, alymlaryň merte
beleri, raýatlaryň asudalygy ýaly garaýyşlarynyň
üsti bilen beripdirler. Bu edebi tär halkyň milli
isleglerini belli bir derejede açyp görkezýän hem
bolsa, edebiýatdan edilýän talaby tutuşlygyna ödäp,
halkyň isleg-arzuwlaryny dolulygyna kanagatlan
dyryp bilmändir. Şu nukdaýnazardan seredeniňde,
milli döwlet gurmak meselesini nazary taýdan
ilkinji orta atan akyldar Magtymguly Pyragydyr.
Dogry, Magtymgulydan öň umumy türki dilini
ösdürmek, türki dilde eserler döretmek meselesinde
beý
le
ki bir tür
ki-türk
men şa
hy
ry Aly
şir No
wa
ýy
hem köp iş
ler edip
dir. Bu ba
bat
da Nur
mu
ham
met
Andalyp has hem uly netijeler gazanypdyr. Ol
ede
bi
ýat
da umu
my tür
ki dil
de — ki
ta
by dil
de
eser ýazmak ýörelgesinden halkyň gepleşik dilinde,
arassa türkmen dilinde eser ýazmak derejesine
çenli ýol geçipdir. Şeýdibem, ol eseriň dili mese
lesinde milli islegleri duýan we kanagatlandyran
hem bolsa, edebiýatyň gozgaýan meseleleri babat
da mil
li
li
gi do
ly aý
dyň
laş
dy
ryp bil
män
dir. Em
ma
Magtymguly edebiýatyň dilini halkylaşdyrmak,
arasynda ýaşaýan halkynyň isleg-arzuwlaryny

açykdan-açyk beýan etmek, ýaşaýyş-durmuşyny
anyk suratlandyrmak bilen çäklenmän, iň esasy
me
se
lä
ni — mil
li döw
let gur
mak ba
ra
da
ky ga
ra
ýyşlaryny aýgytlylyk bilen orta atypdyr. Bu bolsa
diňe bir türkmen edebiýatynda däl, eýsem, türki
dilli edebiýatyň taryhynda hem uly öwrülişik dö
re
dip
dir. Aka
de
mik W.W. Bar
told «... Äh
li tür
ki
halklaryň arasynda diňe türkmenleriň öz milli
şa
hy
ry — Mag
tym
gu
ly
sy bo
lup
dyr» di
ýeninde,
ol bu ba
bat
da müň ke
rem mam
la.
Diňe Magtymguly Gündogar edebiýatynyň
taryhynda ilkinji bolup, milli döwlet gurmak,
ýagny türkmen halkyny birleşdirmek, türkmen
döwletini gurmak meselesini ähli aýdyňlygy
bilen orta atypdyr. Magtymgulyny we onuň
döwürdeşlerini döwrüň agyr durmuşy bu ýag
daýdan çykalga gözlemäge iteripdir. Magtymguly
döwürdeşlerinden tapawutlylykda, kynçylyklar

Janym biziň, Soňudagy,
Dagdanlydyr biliň seniň.
Ganym görse garşylaşar,
Ýomut, gökleň iliň seniň —

Şahyr dokuz bentden ybarat bu goşg us yn
da taý
pa
daş
la
ry
n y — gök
leň
le
ri ag
zy
bir
li
g e,
jeb isl ig e çag yrý ar, mill il ig e ruhl and yrý ar,
göw ünl er in i göt erý är. Şah yr taýp ad aşl ar y
nyň mill i duýg ul ar yn a täs ir etm ek bil en
agz ybirlig e çag yrmakdaky niýetin e belli bir
de
r e
j e
de ýe
tip
dir. Em
ma bir taý
pa
n yň ara
synd ak y özar a agz yb irl ik şah yr yň göw ün
diý en maks ad yn y ödärd en pes bol upd yr.
Onsoň wagtyň geçmeg i bilen, şahyr başg a
bir dur
muş ha
ky
ka
ty
n a — di
ň e bir taý
pa
daşl aryň bilen özara agzybirlig i saklamag yň
durmuş yň agyr kynçylyklaryn y çözmek üçin

diýip, bu iki taýpanyň bir ýerde agzybirlikde
ýaşaýandygyny beýan etse, «Öňi-ardy bilinmez»
atly şygrynda:
Gökleň, ýomut täsip edip özünden,
Çekdi goşun, öňi-ardy bilinmez.
Sygmaý çykdy Deşti-Dahan düzünden,
Ýörän ýoly, gonan ýurdy bilinmez —
diýip, eýýäm duşmana garşy agzybirlikde, bitewi
güýç bolup hereket edýändigini suratlandyrýar.
Şahyryň «Çowdur han», «Zarlar içinde» atly
şygyrlaryndan bolsa bu iki taýpanyň özara bag
lanyşygynyň bozulmaz derejede has berkändigi
ni, biri-biriniň agysyna aglaşyp, şatlygyna deň
şärik bolandyklaryny şu setirleriň üsti bilen
hem görmek bolýar:
Gökleň, ýomut, ýola çykyp, bakyşyp,
Umyt etdi, geler aman, Çowdur han.

ýeterlik däldi. Ine, şeýle ýagdaýda «Hor
galmasyn puştdyr-puşdum, Berkarar döwlet
istärin» diýip, berkarar we synmaz döwlet üçin,
ähli türkmen taýpalarynyň birleşmelidigine göz
ýe
ti
ren şa
hyr has uly hörp
den — tu
tuş türk
men
leriň birleşip, bir berkarar döwlet gurmagynyň
arzuw-niýeti bilen joşup, ähli türkmen taýpalary
ny agzybirlige çagyrýar. Muňa şahyryň «Döker
bolduk ýaşymyz», «Görülsin indi», «Gözlär men»,
«Türkmeniň», «Türkmen binasy» ýaly şygyrlary
arkaly aýdyň göz ýetirse bolýar. «Türkmen ilim,
eý, adam
zat, Azat sil, gü
zer göz
lär men» di
ýip,
azat ýurt, garaşsyz döwletiň gurulmagyny arzuw
eden şahyr, bu islegiň diňe ähli türkmenleriň
birleşip, bir başa, bir serdara gulluk edende amala
aşjagyna ynanypdyr:
Türkmenler baglasa bir ýere bili,
Gurudar Gulzumy, derýaýy-Nili,
Teke, gökleň, ýomut, ýazyr, alili,
Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz.
Şahyryň türkmen taýpalaryny birleşdirmek,
özbaşdak döwlet gurmak baradaky ajaýyp pikir
leri onuň «Türkmeniň» we «Türkmen binasy»
atly goşgularynda özüniň çür depesine ýetýär:

Ýa-da:
Teke, ýomut, ýazyr, gökleň, Ahal ili bir bolup,
Kylsa bir jaýga ýöriş, açylar gül lälesi.

Gökleň, ýomut — weýran boldy saraýyň,
Pelek weýran etdi harlar içinde.

dan çykmagyň ilkinji serişdesiniň agzybirlikdi
gine aňryýany bilen düşünipdir we bu ugurda
elinden gelenini edipdir. Hormatly Prezidentimiz
bu babatda: «Magtymguly Pyragynyň türkmen
halkynyň öňündäki iň uly hyzmatlarynyň biri
onuň agzybirlik ugrundaky göreşidir hem-de
agzalalygy ýazgarmagydyr» diýip, örän jaýdar
belleýär. Akyldar şahyr taýpadaşlarynyň arasyn
da
ky ag
za
la
ly
gy we onuň il
deş
le
ri
ne — öz
le
ri
ne
ýetirýän zyýanyny ýaşlykdan görüp ulalypdyr.
Çünki şahyryň döwründe bir taýpanyň-ha däl,
bir tiräniň arasynda hem özara oňşuklylygy,
agzybirligi saklamak kyn bolupdyr. Magtym
gulynyň dili bilen aýdylanda, «her kim özüne
soltan» bolupdyr ýa-da keseden şeýle ýagdaýy
döredipdirler. Şonuň üçinem, ol, ilkinji nobatda,
ti
re
deş
le
ri
ni we taý
pa
daş
la
ry
ny — gök
leň
le
ri
agzybirlige çagyryp, olaryň milli duýgularyna
täsir etjek garaýyşlary öňe sürüpdir:

MIWELERIŇ PEÝDASY

Adam saglygyna täsir edýän
esasy howplaryň biri nädogry
iýmitlenmekdir. Şonuň üçin gün
delik iýýän iýmitiňiziň düzümine
gök önümleri, miweleri, kösükli
ösümlikleri, hozlary we däne
li önümleri goşmagy maslahat
berýäris.
Her gün iki sany alma iýmek
adam saglygy üçin örän peýdaly
dyr. Al
ma C, B1, B2, B6, E ýa
ly
witaminlere baýdyr. Mundan baş
ga-da alma kaliý, natriý, kalsiý,
magniý, demir, sink ýaly mineral
maddalara örän baýdyr. Almanyň
turşy görnüşi semremäniň garşy
syna ulanylýan serişdedir. Onuň
süýji görnüşi bolsa ýürek-damar
kesellerinde, böwrekde daş bolan
da peýdalydyr.
Armyt hem adam saglygy üçin
örän peýdalydyr. Ol glýukoza,
fruktoza, saharoza, karotin, azot
ly, pektinli we witaminler B, PP,
C, magniý, demir, kaliý, kalsiý,
natriý, fosfor, az mukdarda limon
we alma turşulary, beloklar, gid
roksinon hem-de fitosidler, flawa
noidler ýaly witaminlere baýdyr.
Almadan tapawutlylykda armytda
peýdaly öýjükler has köpdür. Ar
mydy dümewde, gyzgyn galanda,

Çöle çykar bolsa meňzär,
Keýige, gulana gökleň.
Täsip edip, söweş etse,
Döner aç arslana gökleň.

içg eçm ed e, peş ew halt as yn yň
sowuklamasynda, howply täze
döremelerde, semizlikde ulanmak
maslahat berilýär. Armyt merke
zi nerw ulgamynyň işini gowu
landyrýar, adamyň aňyna
oňaýly täsir edýär.
Düz üm ind e köp
mukdarda fenol
birleşmeleriniň
bard yg y se
bäpli, gan da
marlary ber
kidýär. Süýji
keselli näsaglara
bişmedik armydy iý
mek maslahat berilýär.
Saglygy berkidiji miweleriň ýe
ne bi
ri hem nar. Na
ryň ga
by
gy
nyň
hem ýapraklarynyň düzüminde
uglewod, steroid, smola, alka
loidler, krahmal, ursol, betumen,
fenolkarbol turşulyklar bar. Onuň
miwesinde şeker, limon, alma,
pantoten, triterpen turşulyklary, C
witamini saklanýar. Şiresinde glýu
koza, fruktoza, limon, alma, şawel
turşulary, demir, kalsiý, magniý,
nat
riý, C, B1, B6, PP witaminleri,
karotin, folasin, fitonsidler, pektin
we azot
ly mad
da
lar sak
lan
ýar. Na
ryň dänesindäki köp mukdardaky

ESASLANDYRYJYSY — TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETI

ýet erl ik däld ig in e, ters in e bu agz yb irl ig i
dowamly ösdürmes eň, ýen e öňki ýagdaýyň
gaýd yp gelmeg in iň-de daş däldig in e göz ýe
tirýär. Mun y aňan şahyr jan yndan syzdyryp:
«Rowaç bergil ýomut, gökleň birligne» diýip,
goň
şu
çy
lyk
da ýa
ş a
ýan türk
men taý
pa
la
ry —
ýom utl ar bil en birl eşm eg i ünd äp ugr aý ar.
Şah yr diň e şeýle ýagdaýda özlerin e üstünli
giň ýar boljakdyg yn a, iki taýpa aralyg ynda
ky birleş ig iň bähbitli netijeler berjekdig in e
we özlerin i gorap biljek güýje eýe bolmak
mümkinçiliginiň artjakdygyna ynanypdyr we
ynandyrypdyr. Şahyryň bu pikir-garaýyşlary,
öwüt-ündewleri boş a çykman, belli bir dere
jed e maks adyn a hem ýetipdir. Ony şahyryň
«Soň udag y», «Öňi-ardy bilinmez», «Çowdur
han», «Zarlar içinde» we beýleki birn äçe
goşg ulary hem subut edýär. Şahyr «Soň uda
gy» atly goşg us ynda:

Lukmanyň maslahaty

Şahyr bu şygyrlarynda gökleňleriň serkerdesi
Çowdur hanyň ýat ýerlerde wepat bolandygyny
gynanç bilen beýan edende, bu hadysanyň gök
leňler bilen deň derejede ýomutlara hem agyr
urgy, ýowuz hasrat bolup degendigini suratlandyr
magy ýokarky pikiriň dogrudygyny tassyklaýar.
Şahyryň agzybirlik, birleşmeklik baradaky pikiri
bilen ilkibaşdan tutuş türkmen halkyna ýüzlenmän,
taý
pa
daş
la
ryn
dan — gök
leň
ler
den baş
la
ma
gy onuň
taýpa arasyndaky düşünişmezlikleri çözmekde ýe
terlik diýip pikir etmeginden gelip çykdymyka
ýa-da bu bir göz öňün
de tu
tan be
ýik mak
sa
dy
nyň
başlangyjy boldumyka?! Biziň pikirimizçe, ikinjisi
bolsa gerek. Dogry, ilkibaşlarda, bu maksada lükgeligi
bilen berilmänkä, diňe taýpadaşlarynyň, ýagny daştöwereginiň agzybir, asuda bolmagyny arzuw eden
bol
ma
gy müm
kin. Em
ma şa
hyr mil
li döw
let gur
mak
baradaky pikirlerini amala aşyrmaga girişende, ilki
bilen, taýpadaşlarynyň arasynda agzybirligi döredip
bolsa, bu özgelere-de görelde bolar, agzybirligiň be
ren netijeleri beýleki türkmen taýpalaryny hem bu
işe — mil
li döw
let gur
mak işi
ne çek
mä
ge ýar
dam
berer diýen pikirden ugur alypdyr.
Köp wagt geçmänkä, ýowuz durmuş hakykaty
şahyra-da, halka-da diňe bu iki taýpanyň birleşigi
bilen döwletlilik meselesini çözüp bolmajakdygy
ny görkezýär. Çünki daşky duşmanlara gaýtawul
bermek, şol döwrüň üznüksiz we biri-birinden ýo
wuz kynçylyklarynyň öňünde berk durmak üçin,
diňe bir ýomut, gökleň taýpalarynyň agzybirligi

...Aýdadyr Magtymguly, bolmaz göwünde bir gara,
Hak sylaýyp, kylmyş nazar, bardyr onuň saýasy.
Şahyr özbaşdak türkmen döwletini gurmak
baradaky arzuwlaryny kalbynda telim gezek
janlandyrypdyr. Ony şahyryň aşakdaky setirleri
dolulygyna subut edýär:
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň.
Gül-gunçasy — gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türkmeniň.
Göwünler, ýürekler bir bolup başlar,
Tartsa ýygyn, erär topraklar-daşlar,
Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,
Göteriler ol ykbaly türkmeniň.
Bu setirlerden görnüşi ýaly, şahyr Amyder
ýadan tä Hazar deňzine çenli ýaýlyp ýatan
sähraýy, bag-bakjaly, dag-deňizli giň meýdany
türkmen halkynyň täze gurlan özbaşdak milli
döwleti hökmünde göz öňüne getiripdir.
Şahyryň bu beýik arzuwy häzirki Berkarar
döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, sözüň doly
manysynda, hakykata öwrüldi.

HOWA MAGLUMATY
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak mi
nistrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyz
da şu gün — 28-nji oktýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň
ýagdaýy barada berýän maglumaty:
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulut
ly howa bolup, günorta-gündogar
dan tizligi sekuntda 7 — 10 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+5... +7°, gündizine +11... +13° ma
ýyl bolar. Howanyň basyşy 739 mm,
çyglylygy 60 — 80%.

fitogormonlar bolsa, bedeniň ýaşar
ma
gy
na tä
sir ed
ýär. Na
ryň şi
re
si
antioksidant häsiýetli aýratynlyga
eýedir. Ol işdäňi açýar, arterial
gan basyşy peseldýär, iýmit siňdi
riji mäzleriň işini sazlaýar, peşew
haltasynyň, öt turşusynyň öndüril
megini kadalaşdyrýar.
Tudana hem öz düzüminde ýo
kumly maddalaryň köp mukdary
ny saklaýan miweleriň biri. Onda
organiki turşulyklar, demir, kaliý
we efir ýaglary bar. Lukmanlar
miwäniň ýetişen döwründe ýürek
keselli näsaglara bir günüň do

Baº redaktor
Tawus
KAKAÝEWA

Rahmanberdi GODAROW,
TYA-nyň Magtymguly adyndaky
Dil, edebiýat we milli golýazmalar
institutynyň ylmy işgäri.

wamynda 1-1,5
kg tudana iýmegi we
şiresini içmegi maslahat berýärler.
Tudana glukoza, fruktoza, pektin
maddalaryna, beloga, C, B1, B2,
PP witaminlere we dürli ýagla
ra baý
dyr. Mun
dan baş
ga-da tut
ýapragyndan taýýarlanan melhem
ýürek agyryda peýdalydyr.

Selbi NAZAROWA,
Ýokanç keselleri merkezleri
müdiriýetiniň Inçekeseli
bejeriş-öňüni alyş
merkeziniň ulular dispanser
bölüminiň lukmany.

ýagar. Günorta-gündogardan tizligi
sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şe
mal öwser. Howa gijesine +3... +8°,
gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Ä n e w ş ä h e r i n d e : h o w a
+11... +13°, basyşy 744 mm, çygly
lygy 60 — 80%.
T e j e n ş ä h
 e r i n d e : h o w
 a
Balk an wel aý at ynd a: üýtg äp +12... +14°, basyşy 755 mm, çygly
durýan bulutly howa bolup, günor lygy 65 — 85%.
ta-günd og ard an tizlig i sek untd a
8 — 13 metre ýetýän şemal öwser.
Mary welaýatynda: üýtgäp dur
Howa gijesine +4... +9°, gündizine ýan bulutly howa bolup, az-kem ýa
+11... +16°, kenarýaka etraplarynda gyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan
+8... +13° maýyl bolar.
tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän
Türkmenbaşy şäherinde: howa şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°,
+11... +13°, basyşy 763 mm, çygly gündizine +12... +17° maýyl bolar.
lygy 55 — 75%.
M a r y ş ä h e r i n d e : h o w
 a
Awazada: howa +10... +12°, ba +12... +14°, basyşy 751 mm, çygly
syşy 770 mm, çyglylygy 60 — 80%. lygy 60 — 80%.
Balkanabat şäherinde: howa
Baýramaly şäherinde: howa
+12... +14°, basyşy 772 mm, çyg +13... +15°, basyşy 750 mm, çyg
lylygy 50 — 70%.
lylygy 55 — 75%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp
durýan bulutly howa bolup, demir
gazyk-günbatardan tizligi sekuntda
7 — 12 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine 0... +5°, gündizine
+9... +14° maýyl bolar.
Daş og uz şäh er ind e: how a
+10... +12°, basyşy 764 mm, çyg
lylygy 60 — 80%.
Köneürgenç şäherinde: howa
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan
Leb ap wel aý at ynd a: üýtg äp +9... +11°, basyşy 765 mm, çygly
bulutly howa bolup, az-kem ýagyş durýan bulutly howa bolup, az-kem lygy 55 — 75%.

AGYZ-BUR UN ÖRT ÜKL ER IN I
DAK YNM AGY UNUTMAŇ!

Gazet Hojalyk hasaplaºygyndaky
redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde
taýýarlanyldy. Türkmenistanyò Metbugat
jogapkär kätip — 38-61-17,
merkezinde ofset usulynda çap edildi.
bölümler — 38-60-92, 38-60-97, 38-61-04,
Indeksi 69476. Möçberi 2 çap kagyzy.
38-61-05, 38-61-06, 38-61-07, 38-61-19, 38-61-23.
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Redaksiýanyňƒ telefonlary:
kabulhana — 38-61-48,
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golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar, olara syn we jogap berilmeýär.

ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatar
dan tizligi sekuntda 9 — 14 metre
ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+4... +9°, günd iz in e +10... +15°
maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa
+11... +13°, basyşy 754 mm, çygly
lygy 60 — 80%.
K e r k i ş ä h
 e r i n d e : h o w a
+12... +14°, basyşy 748 mm, çygly
lygy 55 — 75%.

Gazetiò çap ediliºiniò hiline
Türkmenistanyò Metbugat merkezi jogap
berýär. Telefony — 39-95-36.

Gazet 1992-nji ýylyò
12-nji sentýabryndan bäri
çykýar.

Gazeti elektron görnüşde
«turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm»
internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat»
mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
E-mail: watan-gazeti@online.tm

Sany 25 632.
Bahasy 30 teòòe.
A-108037.

