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TürkmenisTanyň PrezidenTi serdar BerdimUHamedOW:
– edermen Pileçilerimiziň yHlas siňdiriP, irginsiz çeken zäHmeTiniň neTijesinde öndürilen Piläniň BOl Hasyly 

BagTyýar dUrmUşda ýaşaýan agzyBir Halkymyzyň Halal Ojaklarynyň Berekedidir, aTa-BaBalarymyzyň gadymy 
Hünärleriniň Biri BOlan ýüPekçiligiň mynasyP dOWam eTdirilýändiginiň aýdyň sUBUTnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp,
MinistrlerKabinetiniňBaşlygynyňorun

basaryA.Ýazmyradowasözberdi.Wiseprem
ýer hasabatyny ýurdumyzyň ýüpekçileriniň
pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn
borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendik
leribaradakyhoşhabardanbaşlady.

HormatlyPrezidentimiztarapyndanpuda
gygoldamakboýunça toplumlaýynçäreleriň
yzygiderlialnypbarylmagynetijesindeýüpek
çiligi ösdürmek üçin ähli zerur şertler döre
dildi.Döwlettarapyndanberilýängiňgerimli

goldawlar esasynda, ýurdumyzyň zähmetsö
ýer ýüpekçileriWatan harmanyna 2300 ton
nadan gowrak pile tabşyryp, şertnamalaýyn
borçnamalarynyabraýbilenýerineýetirdiler.

Wisepremýer hormatly Prezidentimizi
ýüpekçilerimiziňbuzähmetýeňşibilengut
lap, oba hojalyk pudagynyň zähmetkeşleri
niňadyndannetijelizähmetçekmeküçindö
redilen şertler üçin döwlet Baştutanymyza
hoşallykbildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hoş habary kanagat

lanma bilen kabul edip, halkymyzy hemde
edermen pileçilerimizi Watanymyzyň pile
harmanyna 2300 tonnadan gowrak ýokary
hilli piläniň tabşyrylmagy mynasybetli tüýs
ýürekden gutlady. Döwlet Baştutanymyz
edermenpileçilerimiziňyhlassiňdirip,irgin
siz çeken zähmetiniň netijesinde öndürilen
piläniňbolhasylynyňbagtyýardurmuşdaýa
şaýanagzybirhalkymyzyňhalalojaklarynyň
berekedidigininygtady.

Milli ykdysadyýetimiziňmöhümpudaklary
nyňbiribolandokmasenagatynyösdürmekde
ýüpekönümçiligineaýratynorundegişlidir.

Häzirkidöwürdeýüpekönümçiligidöwrüň
ösen talaplary esasynda ýola goýuldy. Aş
gabadyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň
ýüpek önümçilik birleşigi öndürilýän ýüpegi
gaýtadanişleýänesasykärhanalarbolup,olar
dolydöwrebaplaşdyryldyhemdehäzirki za

manenjamlarybilenüpjünedildi.Bu kärha
nalarda ýüpek halylaryny,milli ketenimata
larynywebeýlekiönümleritaýýarlamaküçin
täzeönümhanalaraçyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowgeljekdeýüpekçiligegoý
berilýänmaýa goýum serişdeleriniňmöçbe
riniň hasda artdyrylmagynyň göz öňünde
tutulýandygyny, munuň bolsa ilatymyz üçin
goşmaçaişorunlarynydöretmäge,gymmatly
çigmalyňöndürilýänmukdarynyartdyrmaga
mümkinçilikberjekdiginibelledi.

Döwlet Baştutanymyz pileçileri hemde
ähli türkmenhalkynypile tabşyrmakboýun
çaşertnamalaýynborçnamanyňýerineýetiri
lip,uly zähmetüstünliginiňgazanylmagybi
lenýenedebirgezektüýsýürekdengutlap,
hemmelereberkjansaglyk,abadandurmuş,
ýurdumyzyňmundanbeýläkdegülläpösme
giugrundaçekýänyhlaslyzähmetindehasda
belentsepgitlereýetmekleriniarzuwetdi.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň ähli
sindedabaralyçärelerigeçirip,ýokarynetijele
rigazananählipileçilereweişgärleresowgat
larydabaralyýagdaýdagowşurmagyguramak
baradawisepremýeretabşyrykberdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary ýurdumyzyň welaýatlarynda al
nypbarylýanmöwsümleýinmeýdanişleriba
radahasabatberdi.

ŞugünlerAhal,LebapweMarywelaýatla
ryndabugdaýhasylynygysgawagtda,ýitgisiz
ýygnapalmakboýunçazerurişlerdowamed
ýär,BalkanweDaşoguzwelaýatlaryndagal
laoragyna10njy iýundabaşlamakboýunça
degişlitaýýarlykişlerigeçirilýär.Şunuňbilen
birlikde, galla oragynda däne ýygýan kom
baýnlary,bugdaýdaşaýanawtoulaglarydoly
güýjünde işletmek hemde ýygnalan hasyly
gallakabuledişbölümlerindebökdençsizka
buletmekugrundazerurişleralnypbarylýar.
Mundanbaşgada,ekilenýazlykýeralmawe
gökbakjaekinlerineagrotehnikanyňkadala
ryna laýyklykda idegetmek, irki ýetişen ýe
ralmany we gök ekinleriň hasylyny ýygnap
almak, ilatymyza ýetirmek hemde sowady
jy ammarlarda ýerleşdirmek, gök ekinleriň
güýzkiekişinetaýýarlykgörmekboýunçade
gişliişlergeçirilýär.

Ýurdumyzda häzir gowaça ekişi tamam
laýjytapgyrdaalnypbarylýar.Gögerişalnan
meýdanlarda gowaça ideg etmek, hatarara
bejergilerigeçirmek,ekinimineraldökünler
bilen iýmitlendirmek,oňaösüşsuwuny tut
makişleriagrotehnikanyňkadalarynalaýyk
lykdaalnypbarylýar.

Daşoguzwelaýatyndakysuwbilenüpjünçilik
boýunça dowam edýän kemçilikler düzedildi.
Häzirkiwagtdawelaýatdaderýalaryňsuwunyň
kada laýyk bolmagy bilen, sebitiň ekerançy
lyk ýerleriniň suw üpjünçiligi gowulandyryldy
hemde geljekde suwy netijeli peýdalanmak
boýunçadegişliişlerdurmuşageçirilýär. 2

Häzirki wagtda hormatly
Prezidentimiziň tabşyryklaryna la

ýyklykda, geljek ýedi ýylda döwletimizi
ösdürmegiň Prezident Maksatnamasy
taýýarlanylýar. Bu möhüm resminamada
herwelaýatyňdurmuşykdysadymümkin
çilikleriniköptaraplaýynulanmagagönük
dirilen anykwezipeleriň göz öňünde tu
tulmagyhalkymyzüçinmundanbeýläkde
ýokaryhillidurmuşşertlerinielýeterliet
mekdeulyähmiýeteeýedir.Şolardailatyň
işüpjünçiliginiýokarlandyrmagyň,herbir
maşgalanyhäzirkizamanöýiýadajaýybi
lenüpjünetmegiňileritutulýanugurlaryň
hatarynda kesgitlenmegi döwletimiziň

durmuşugurlysyýasatynyňüstünlikli
dowametdirilýändigini

aýdyň görkez
ýär.

Hormatly Prezidentimiziň bimöç
beraladasybilenmilliykdysadyýe

timizdeulyorundegişlibolanobahojaly
gypudagynyösdürmek,kämilleşdirmek,
ýereýeleriniňişebolanhöwesiniartdyr
makboýunçaägirtulyişleramalaaşyryl
ýar. Uzak möhletleýin ýer bölekleriniň
berilmegi, ýokary hilli tohum, dökün,
zyýankeşlerdengoraýanhimikiserişde
ler, suw bilen doly üpjün edilmegi, da
şary ýurtlaryň iň kämil tehnikalarynyň,
olaryňtirkeggurallarynyňyzygiderlisa
tynalnypberilmegidaýhanlarabolhasyl
öndürmägeulymümkinçilikberýär.Oba
hojalyk pudagynda durmuşa geçirilýän
özgertmelermaksatnamasynetijesinde

ýurdumyzdaobahojalykekinleri
niňköpgörnüşleriös

dürilip ýetiş
dirilýär.

Watanymyzyň ylmyny mundan beý
läkde kämilleşdirmek işinde 12nji

iýun ähmiýetli senedir. 12nji iýunda ýur
dumyzda giňden bellenilýän baýrama
– Ylymlar gününe gabatlanyp ylmy mas
lahatlar, dürli çäreler geçirilýär. Hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
tarapyndan amala aşyrylýan döwlet gur
luşystrategiýasynda,millimaksatnamalar
da,ykdysadyýetiinnowasiontaýdanösdür
mägewesanlyulgamageçirmägehemde
netijeliinženerçilikçözgütlerinedaýanma
gaesasyorunberilýär.Häzirki taryhydö
würde ýurdumyzy ösdürmegiň türkmen
nusgasytäzemazmunbilenbaýlaşdyrylyp,
Bitarap döwletimiziň dünýä bileleşigine
has ynamly goşulyşmagyny üpjün etmek,
onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlan
dyrmakwezipesidöwletsyýasatynyň ileri
tutulýanugurlarynyňbiribolupdurýar. 2

Ylym – bag tyň 
çy ra gy

Elekt roe ner ge ti ka –  
yk dy sa dy ýe ti mi ziň 

mö hüm pu da gy

Gal la Wa ta ny my zyň 
baş baý lyk la ry nyň 

bi ri

Ýur du mY zYň oba ho ja lYk 
top lu mY ös dü ril Ýär

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 
Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow bilen 

sanly ulgam arkaly maslahat geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi 
baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe çözgütler kabul edildi.

Stok golm+50 
mas la ha ty ge çi ril di

«Bio lo gi ýa sa ga dy» – ka da ly  
du rmuş ýö rel ge si niň ke pi li

Il kin ji ýe ňiş, il kin ji deň lik  
we il kin ji çär ýek fi nal

ŞwesiýanyňpaýtagtyStokgolmda
Bütindünýädaşkygurşawgününe
bagyşlanypStokgolm+50halkara
daşkygurşawmaslahatygeçirildi. 4

Okuwgutardy,tomuskydynç
alyşmöwsümidowamedýär.
Indiokuwagitmeküçinirbilen
turmagazerurlykýok. 5

Özbegistandadowamedýän23
ýaşaçenlileriňarasyndakyAziýa
Kubogyýaryşynda(U23)ildeşlerimiz
çärýekfinalaçykmagybaşardy. 7

6-njy iýunda hormatly Prezidentimiz 
Serdar Berdimuhamedow Birleşen 
Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň 
birinji orunbasary, BMG-niň Durnukly 
ösüş boýunça toparynyň başlygy hanym 
Amina Mohammedi kabul etdi.

Myhmanwagt tapypduşuşandygyüçin
hoşallykbildirip,BMGniňBaşsekretary

Antoniu Guterrişiň mähirli salamyny ýetirdi
hemde diňe bir Ýer ýüzüniň depginli ösýän
döwletleriniň biri bolman, eýsem, Birleşen
Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa sebi
tindäki ygtybarly hyzmatdaşy hasaplanýan
Garaşsyz,BitarapTürkmenistandabolupgör
mekmümkinçiligineöränşatdygynybelledi.

DöwletBaştutanymyzhanymAminaMo
hammedimübärekläp, BMGniň ýolbaşçyla
ryna iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Bellenilişi
ýaly, Türkmenistan iri halkara guramalar,
ilkinji nobatda, döwrüň wajyp meseleleri
boýunça netijeli we oňyn gepleşikleri alyp
barmaga uly isleg bildirilýän mümkinçilik

hökmünde çykyş edýänBMGbilen hyzmat
daşlygaaýratynähmiýetberýär.

Duşuşygyň çäklerinde söhbetdeşler köp
ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň ýagdaýy
hemde geljegi barada pikir alyşdylar, dürli
ugurlarda durmuşa geçirilen taslamalaryň
onlarçasy şol hyzmatdaşlygyň netijeli hä
siýete eýedigine şaýatlyk edýär. Şeýlede,
2030njyýylaçenlidöwürüçindurnuklyösüş
ulgamynda Gün tertibiniň çäklerinde bile
likdeişlemegiňmümkinçiligiaraalnypmas
lahatlaşyldy. Onda beýan edilen wezipeler
Türkmenistany 2052nji ýyla çenli durmuş
ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat
namasyndakesgitlenenmöhümmaksatlara
hemdewezipelerelaýykgelýär.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenista
nyň Bitaraplyk syýasatyny üstünlikli durmu
şa geçirip, durnukly ösüşe,Merkezi Aziýada
parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalan
dyrylmagynagoşantgoşmakbilen,energeti
ka,ulag,ekologiýa,saglygygoraýyş,durmuş
hemdebeýlekiulgamlardahäzirkidöwürde
ähmiýetli başlangyçlaryň birnäçesi bilen çy
kyşedendiginygtaldy.ŞolbaşlangyçlarBMG

niňBaşAssambleýasynyňdegişliKararnama
laryndabeýanynytapdy.

BMGniň Baş sekretarynyň birinji orunba
sary Türkmenistanyň amala aşyrýan giň ge
rimlimilliwesebitähmiýetlitaslamalarynyň
möhümdigini nygtap, türkmen tarapynyň
ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün
etmek,ulaglogistikaulgamyndagiňhalkara
hyzmatdaşlygy ösdürmek, serişdeleri oýla
nyşykly peýdalanmak, howanyň üýtgemegi

hemde daşky gurşawy goramak ýaly bütin
adamzada dahylly wajyp meseleleriň çözül
meginde işjeň orun eýeleýändigi üçin hor
matlyPrezidentimizehoşallykbildirdi.

Hanym Amina Mohammed tutuş adam
zadyň abadançylygynyň bähbitlerine we
BMGniňDurnuklyösüşmaksatlarynakybap
gelýändäpbolanhyzmatdaşlygynyňçuňlaş
dyrylmagynahemdeyzygiderliösdürilmegi
neözwekilçilikedýänguramasynyňulygy
zyklanmabildirýändiginiaýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowalnypbarylýanişlereýokary
bahaberendigiüçinminnetdarlykbildirip,Türk
menistanyňstrategiktaýdanmöhümugurlarda
halkaratagallalaramundanbeýläkdeişjeňgat
naşmagymaksatedinýändigininygtady.

DuşuşygyňahyryndadöwletBaştutanymyz
weBMGniňBaşsekretarynyňbirinjiorunba
sary,BMGniňDurnuklyösüşboýunçatopary
na ýolbaşçylyk edýän hanymAminaMoham
med birekbirege oňat arzuwlaryny aýdyp,
uzakmöhletleýin,özaraynanyşmakesasynda
ýola goýulýan oňyn gatnaşyklaryň üstünlikli
dowametdiriljekdigineynambildirdiler.

köp ÝYl lYk nE ti jE li hYz mat daş lYk puG ta lan dY rYl Ýar
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Başlangyjy 1-nji sahypada.
Wi se-prem ýer ýa kyn gün ler de ýur du myz bo-

ýun ça go wa ça eki şi niň do ly ta mam lan jak dy gy ny 
ha bar berdi. 

Hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar Berdimuhamedow 
ha sa ba ty diň läp, oba ho ja ly gyn da mö hüm möw süm 
ha sap lan ýan gal la ora gy ny gu ra ma çy lyk ly hem-
de bel le ni len möh let de, ýo ka ry de re je de ge çir me giň 
wajyp dy gy na ün si çe kip, bu ugur da öň de dur ýan we zi-
pe le riň üs tün lik li ýe ri ne ýe ti ril me gi üçin äh li ze rur tagal-
la la ryň edil me li di gi ni bel le di.

Go wa ça nyň we beý le ki ekin le riň bol ha sy ly ny 
ke ma la ge tir mek bo ýun ça al nyp ba ryl ýan iş le riň ag-
ro tehni ka nyň ka da la ry na la ýyk lyk da ýo la go ýul ma-
gy, ýur du myz da azyk bol çu ly gy nyň üp jün edil me-
gi döw rüň mö hüm ta la by bo lup dur ýar. Şu nuň bi len 
bag ly lyk da, bu iş le riň ýe ri ne ýe ti ril me gi ne jo gap kär-
çi lik li we hem me ta rap la ýyn esas da çe me le şil me li dir.

Soň ra döw let Baş tu ta ny myz 11-nji iýun da Mi-
nistr ler Ka bi ne ti niň mej li si niň ge çi ril jek di gi ni aý dyp, 

bi ziň se bi ti miz de suw bi len bag ly kyn çy lyk ly ýag-
daý la ry göz öňün de tu tup, wi se-prem ýer A.Ýaz my-
ra do wa de giş li tab şy ryk la ry ber di.

Şu nuň bi len bag ly lyk da, hormatly Prezidentimiz, 
bi rin ji den, Mi nistr ler Ka bi ne ti niň Baş ly gy nyň oba 
ho jalyk top lu my na gö zeg çi lik ed ýän orun ba sa ry-
nyň ýol baş çy ly gyn da Hö kü met to pa ry ny dö ret mek 
ba ra da ky Ka ra ryň tas la ma sy ny taý ýar la ma gy, bu 
to pa ryň dü zü mi ne Ýo ka ry gö zeg çi lik eda ra sy nyň, 
Suw ho ja ly gy ba ra da ky döw let ko mi te ti niň, Oba 
ho ja lyk we daş ky gur şa wy go ra mak mi nistr li gi niň, 
yl my ins ti tut la ryň, we la ýat la ryň hä kim lik le ri niň 
hem-de beý le ki eda ra la ryň ýol baş çy la ry ny goş-
ma gy tab şyr dy.

Ikin ji den, Amy der ýa dan we Ga ra gum der ýa syn-
dan baş lap, der ýa la ryň ha na syn da bar lag la ry ge çir-
me giň, su wuň aky my nyň geç mez li gi niň se bäp le ri ni 
anyk la ma gyň, kem çi lik le ri dü zet mek bo ýun ça çä-
re le riň me ýilna ma sy ny düz me giň we ola ry ama-
la aşyr ma ga gys sag ly gi ri şil me gi niň ze rur dy gy ny 

nyg ta dy. Şu nuň bi len bir lik de, teh ni ka la ry, lä bik so-
ru jy la ry, suw so ru jy la ry, ola ryň äti ýaç lyk şaý la ry ny 
sa tyn al mak üçin ze rur se riş de le ri bö lüp ber mek ba-
ra da tek lip le ri taý ýar la mak tab şy ryl dy.

Üçün ji den, der ýa lar bi len bir lik de, esa sy suw 
aka ba la ryn da hem bar lag lar ge çi ril me li dir. Ola ry 
aras sa lamak, be ton la mak bo ýun ça çä re le riň me-
ýil na ma sy ny düz me li we bu me ýil na ma ny ama la 
aşyr ma ga gi rişme li di ýip, hor mat ly Pre zi den ti miz 
Ser dar Berdimuhamedow aýt dy.

Dör dün ji den, suw süý je di ji des ga la ryň gur lu şyk iş-
le ri ne baş la mak hem-de Ha zar deň zin den Aş ga ba da 
suw ber mek bo ýun ça müm kin çi lik le re se re dil me li dir.

Bä şin ji den, döw let Baş tu ta ny myz Mi nistr ler Ka-
bi ne ti niň her mej li sin de iş le riň al nyp bar ly şy ba ra da 
ha sabat ber me gi wi se-prem ýe re tab şyr dy.

Hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar 
Berdimuhamedow san ly ul gam ar ka ly ge çi ri len 
mas la ha ty ta mam lap, wise-prem ýe re alyp bar ýan 
işin de üs tün lik ar zuw et di.

Başlangyjy 1-nji sahypada. 
Bu we zi pe le ri dur mu şa ge çir mek de mil li ylym 

ul ga my özün de uly müm kin çi lik le ri jem leýär. 
Is len dik döw le tiň, jem gy ýe tiň ösü şi kä mil ylym-

bi lim ul ga my ny dö ret mek bi len berk bag la ny şyk-
ly dyr. Döw rüň öňe sür ýän ta lap la ry na la ýyk lyk da 
san ly bi lim kon sep si ýa sy hä zir ki wagt da dün ýä 
jem gy ýet çi li gin de uly ses len me dö red ýän me se le-
le riň bi ri dir. Dün ýä niň glo bal laş ýan döw rün de bi lim 
ul ga my hem teh no lo gi ýa nyň ösüş le ri bi len aýak daş 
gal kyn ýar. Ga raş syz, ba ky Bi ta rap döw le ti mi ziň bi-
lim ul ga myn da hem dün ýä tej ri be si ne we mil li ýö rel-
ge le ri mi ze la ýyk lyk da ägirt uly öz gert me ler ama la 
aşy ryl ýar, be lent sep git le re ýe til ýär. Dün ýä yl myn-
da ga za ny lan iň tä ze teh ni ka lar, teh no lo gi ýa lar 
önüm çi li ge, bi li me güýç li dep gin de or naş dy ryl ýar. 
Yl my ös dür mek, onuň hi li ni tä ze, has ýo ka ry sep git-
le re çy kar mak ýur duň teh ni ki yk dy sa dy kuw wa ty-
ny ber kit mek de, hal kyň me de ni de re je si ni hem-de 
mad dy üp jün çi li gi ni ýo kar lan dyr mak da uly äh mi ýe-
te eýe dir. Ýurdu myz da ýaş la ra ylym-bi lim we ter bi-
ýe ber mek de ze rur bo lan äh li şert ler dö re dil ýär.

Ýur du myz da «Bi lim ha kyn da», «Yl my iş gä riň hu-
kuk ýag da ýy ha kyn da», «Yl my eda ra lar ha kyn da», 
«Döw let yl my- teh ni ki sy ýa saty ha kyn da», «Yl my 
-teh no lo gi ýa park la ry ha kyn da» Türk me nis ta nyň 
Ka nun la ry nyň ka bul edil me gi ýur du myz da yl myň 
yg ty bar ly hu kuk bin ýa dy ny dö ret di. Bu ka nun çy lyk 
na ma lar ylym-bi lim ba bat da ky jem gy ýet çi lik gat na-
şyk la ry ny düz gün leşdir mek, mak sat la ry ny, we zi pe-
le ri ni, hyz mat la ry ny we onuň işi ni do lan dyr ma gyň 
ter ti bi ni hem-de yl my iş gär le riň hu kuk la ry ny, borç-
la ry ny we jo gap kär çi li gi ni, ola ryň hü när taý ýar ly gy na 
ba ha ber me giň öl çeg le ri ni, şeý le-de, yl my eda ra la ryň 
hu kuk ýagda ýy ny, mak sat la ry ny, we zi pe le ri ni we yg-
ty ýar lyk la ry ny, ola ryň ky sym la ry ny we gör nüş le ri ni, 
yl my eda ra la ryň işi niň döw let ta ra pyn dan düz gün leş-
di ril me gi ni kes git le ýär. Ýur du my zyň ylym ul ga my ny 
ös dür me giň esa sy nuk daý na zar la ry nyň ara syn da yl-

my bäs le şik le riň hem uly äh mi ýe ti bar. Hä zir ki wagt da 
ýaş la ry yl my bäs le şi ge çek mek, yl my-bar lag eda ra-
la ry nyň mad dy-enjamlaýyn bin ýa dy ny ber kit mä ge, 
hal ka ra yl my jem gy ýe ti ne ara laş ma ga, mil li yl my 
gym mat lyk la ry my zy dün ýä ýaý mak bo ýun ça my-
nasyp iş le ri dur mu şa ge çir mä ge ýar dam ber ýär. Olar 
yl my-bar lag iş le ri pu dak la ýyn ös dür me giň mö hüm 
we zi pe le ri ni ýe ri ne ýe tirmä ge, tä ze teh no lo gi ýa la ry 
iş läp düz mä ge we or naş dyr ma ga giň müm kin çi lik le-

ri dö red ýär. Ýur du myz da üs tün lik li ama la aşy ryl ýan 
bi lim öz gert me le ri mu nuň şeý le di gi ni do ly tas syk la-
ýar. Ýurdumyzda ýo ka ry okuw mek dep le ri niň tä ze 
döw re bap bi na la ry nyň gur lup, ula nyl ma ga be ril me gi, 
ola ryň kä mil de re je dä ki en jam lar bi len üp jün edil me gi 
ýaş la ryň dün ýä de re je sin de bi lim al mak la ryn da mö-
hüm äh mi ýe te eýe bo lup dur ýar.

Türk me nis ta nyň ýaş alym la ry nyň we ta lyp la ry-
nyň ara syn da yl my iş ler bo ýun ça ge çi ril ýän bäs le şi giň 
ukyp-ba şar nyk ly, zehin li ýaş la ry ýü ze çy kar mak da 
äh mi ýe ti örän ulu dyr. Ar ka dag ly Ser da ry my zyň yl-
myň mil li yk dy sa dy ýe ti mi zi döw re bap laşdyr mak ýo ly 
bi len ös dür me giň, äh li ugur lar da düýp li öz gert me le ri 
üs tün lik li dur mu şa ge çir me giň hem-de tä ze we zi pe le-
ri çöz-me giň aça ry bo lup dur ýan dy gy ny nyg ta ma gy 
has-da çuň ma ny-maz mu na eýe bo lup dur ýar. Ýur-
du my zyň yk dy sa dy ösü şi ne iter gi ber ýän güýç ylym-
da jem le nen. Diý mek, bag ty ýar lyk za ma na myz da ata 

Wa ta ny my zyň dün ýä ýaň sal ýan ösüş le ri niň hormatly 
Prezidentimiziň ta gal la sy bi len döw le ti miz de mil li yk dy-
sa dy ýe ti mi zi yl my esas da saz la şyk ly ös dür mek ýö rel-
ge sinden ugur al nan dy gy nyň we bu ýö rel gä gy şar nyk-
syz eýe ril ýän di gi niň ne ti je si di ýip ynam ly aýt mak bo lar. 
Hut şu ha ky kat bilen bag la ny şyk ly lyk da «Türk me nis-
tan da 2019–2025-nji ýyl lar da san ly yk dy sa dy ýe ti ös-
dür me giň Kon sep si ýa sy» ýur du myzyň önüm çi lik pu-
dak la ryn da we hyz mat lar ba za ryn da yl ma da ýan mak 
bi len san ly ul ga myň giň den or naş dy ryl ma gy üçin uly 
müm kin çi lik le ri aç dy. Hor mat ly Pre zi den ti miz türk men 
yl my ny dün ýä de re je si ne çy kar ma gyň, şeý le hem hä-
zir ki za man in nowa si on teh no lo gi ýa la ryň önüm çi li ge 
or naş dy ryl ma gy nyň ze rur dy gy ny nyg ta ýar.

Bu bol sa türk men alym la ry nyň öňün de mun dan 
beý läk -de, mil li yl my my zy döw re bap gu ra mak, ýur-
du my zyň yk dy sa dy ýe ti niň äh li ugur la ry nyň iş le ri ni 
iler let me gi yl my esas da alyp bar mak, şeý le hem äh li 
pu dak lar da tä ze öň de ba ry jy teh no lo gi ýa la ry önüm-
çi li ge or naş dyr mak, ýe ri ne ýe ti ril ýän yl my iş le riň 
ne ti je li li gi ni art dyr mak, yl my iş gär le ri hö wes len dir-
mek ba ba tyn da uly we zi pe le ri goý ýar. Hä zir ki wagt-
da il-ýurt, se bit we dün ýä äh mi ýet li iri tas la ma la ryň 
ama la aşy ryl ma gy, gu rul ýan aw to mo bil we de mir 
ýol la ry, gaz we ne bit ge çi ri ji ler, dür li mak sat ly fab rik-
ler we za wod lar, mek dep ler, has sa ha na lar we sag lyk 
öý le ri, ýa şaýyş jaý la ry we beý le ki me de ni mak sat ly 
des ga lar mil li yk dy sa dy ýe ti mi ziň yl my esas da saz-
la şyk ly ös ýän di gin den ha bar berýär. Önüm çi li giň 
äh li pu dak la ry na yl myň we öň de ba ry jy tej ri bä niň 
ga za nan la ry nyň or naş dy ryl ma gy we iň tä ze teh ni ki 
hem teh no lo gi ki en jam la ryň ne ti je li ula nyl ma gy bi-
ziň ýe ten be lent sep git le ri miz de, ga za nan üs tün lik-
le ri miz de mö hüm äh mi ýe te eýe bo lup dur ýar.

Araz bi ke Sö ýü no wA, 
«Da şo guz poç ta» we la ýat kär ha na sy nyň poç ta 

da şa ýan bö lü mi niň ope ra to ry, KA-nyň il kin ji 
gu ra ma sy nyň baş ly gy.

Ýur du my zyň oba ho ja lyk 
top lu my ös dü ril Ýär

ylym – bag tyň çy ra gy

Ho les te ri niň ýo ka ry de re je si niň ala ma ty
Py ýa da ýö rä ni ňiz de da mar la ryň çe kil me gi pe-
ri fe ri ýa ar te ri ýa ke se li ni we gan da ky zy ýan ly 

ho les te ri niň ýo ka ry de re je si ni gör ke zip bi ler. Bu ba-
ra da ABŞ-nyň kar dio log lar as so sia si ýa sy nyň bi ler-
men le ri ne sal gy la nyp, «Dai ly Express» ne şi ri ýaz ýar.

- Ýö rä ni ňiz de, bas gan çak la ra çy ka ny ňyz da ýa-
da baş ga bir fi zi ki iş jeň lik de aýak la ryň myş sa la ry-
nyň agy ryp, da mar la ry nyň çek me gi - pe ri fe ri ýa ar-
te ri al ke se li niň iň köp ýaý ran ala ma ty bo lup dur ýar 
- di ýip luk man lar dü şün dir ýär ler. 

Hü när men le riň pi ki ri çe, pe ri fe ri ýa ar te ri al ke se li 
aor ta nyň we esa sy ar te ri ýa la ryň zo la gy nyň kem-
kem den da ral ma gy na we do ly pe tik len me gi ne 
ge tir ýär. Ate rosk le ro tik ny şan la ry eme le ge tir ýän 
ho les te rin çö kün di le ri se bäp li ar te ri al da mar la ryň 

di war la ry ýog na lan da nä hoş luk ýü ze çyk ýar.
Ar te ri al nä saz lyk la ryň beý le ki ala mat la ry na aýak la ryň 

agyr ma gy, da mar la ryň çe kil me gi we el-aýa gyň gu ruş-
ma gy de giş li dir. Ho les te riniň çen de na şa ag dyk ly gyn dan 

ejir çek ýän le riň in jik le rin de we da ban la ryn da bi ti şip gi di-
ber me ýän ýa ra lar peý da bol ýar. Ma ka la da aýa gyň bar-
mak la ryn da ky de ri niň reň ki üýt gäp bil jek di gi aý dyl ýar.

Ho les te ri niň ýo ka ry de re je si gan da mar la ry nyň 
ýo lu ny ýap mak bi len ýü rek-da mar ke sel le ri niň dö-
re mek how pu ny ýo kar lan dyr ýar. Be de niň ýe ri ne 
bag ly lyk da bu in sult ýa-da ýü rek ke se li ne se bäp 
bo lup bi ler. Şeý le gaý ra üzül me le riň öňü ni al mak 
üçin luk man lar iş jeň dur muş ýö rel ge si ni alyp bar-
ma gy we dü zü min de doý gun däl ýag lar bo lan iý-
mit ler bi len ber hiz sak la ma gy mas la hat ber ýär ler.

Tyl la gö zel nu ry ýe wA, 
My rat Gar ry ýew adyn da ky Türk me nis ta nyň 

Döw let luk man çy lyk uni wer si te ti niň mu gal ly my.

Dün ýä de pan de mi ýa bi len bag ly çäk len dir-
me le riň azal dyl ma gy sy ýa hat çy lyk pu da-

gy na oňyn tä si ri ni ýe tir di. Mer ke zi eda ra sy Is pa-
ni ýa nyň paý tag ty Mad rid de ýer leş ýän BMG-niň 

Bü tin dün ýä Sy ýa hat çy lyk Gu ra ma sy şu ýy lyň bi-
rin ji çär ýe gin de dün ýä dä ki ja han keş de le riň sa ny 
bi len bag ly mag lu mat la ry ýaý rat dy. ýan war-mart 
aý la ryn da hal ka ra sy ýa hat çy la ryň sa ny 2021-nji 
ýy lyň de giş li döw rün dä ki den 182 gö te rim kö pe-
lip, 117 mil lio na ýe tip dir. Gu ra ma pan de mi ýa bi len 
bag ly çäk len dir me le riň azal dyl ma gy nyň sy ýa-
hat çy lyk pu da gy nyň di kel dil me gin de tä sir eden-
di gi ni bel le ýär. Se bit ler na zar da tu tu lan da, ýew ro-
pa da we Ame ri ka da has köp ösüş ga za ny lan dy gy 
bel le nil ýär. Mag lu mat la ra gö rä, ýew ro pa da 280 
gö te rim, Ame ri ka da 117 gö te rim ösüş ha sa ba al-
nyp dyr. ýa kyn Gün do gar ýurt la ryn da 132 gö te-
rim, Af ri ka da 96 gö te rim, Azi ýa-ýu waş um ma ny 

se bi tin de 64 gö te rim ösüş ga za ny lyp dyr. 
Şeý le hem mag lu mat da 2-nji iýun dan baş-

lap, ýew ro pa nyň 31 ýur dun da we dün ýä niň beý-
le ki ýurt la ryn da CoVID-19 çäk len dir me le ri niň 
ýa ty ry lan dy gy  mä lim e di lýär. Bi ler men ler bu 
ýag da ýyň sy ýa hat çy lyk pu da gy nyň has hem 
ösmegine iter gi ber jek di gi ni bel le ýär ler. 

Bu gör ke zi ji ler ge çen ýyl da ky dan ýo ka ry hem 
bol sa, pan de mi ýa dan ozal ky dö wür bi len de ňeş-
di ri len de pes bol ma gyn da gal ýar.

Gel di my rat SOL TO WOW, 
Türk men döw let be den ter bi ýe we sport 

ins ti tu ty nyň ta ly by.

Sy ýa hat çy lyk pu da gy ös ýär

Dün ýä niň iň gym mat şä her le ri

«eCA In ter na tio nal» kom pa ni ýa sy dün ýä-
niň iň gym mat şä her le ri niň tä ze sa na wy ny 

taý ýar la dy. Sa naw taý ýar la nan da, süýt, ýag we 
çö rek ýa ly esa sy azyk ha ryt la ry bi len bir ha tar-

da öý le riň kä ren de ba ha sy, jemagat hyz mat lary 
üçin tö leg ler, jem gy ýet çi lik ulag la ry nyň ýol nyr-
hy we ýer li pul bir li gi niň hüm met li li gi göz öňün-
de tu tu lyp dyr. Sa na wyň il kin ji on lu gy na gi ren 
şä her le riň ýa ry sy Azi ýa da ýer leş ýär. Şeý le lik de, 
Azi ýa iň gym mat yk lym bo lup dyr. Sa na wyň bi-
rin ji or nu ny Gon kong eýe le ýär. Azi ýa nyň beý le ki 
köp ilat ly şä her le ri bo lan To kio (ýa po ni ýa), Şan-
haý (HHr), Guanç žou (HHr) we Se ul (Ko re ýa 
res pub li ka sy) il kin ji on luk da ýer alyp dyr. 

Mun dan ozal bu sa na wyň ýo kar ky bas gan-
çak la ryn da orun al ýan Pa riž il kin ji 30-dan 
hem aşak dü şüp dir. Mad rid, rim we Brýus sel 
ýa ly beý le ki ýew ro pa şä her le ri hem aşa ky 

bas gan çak la ra dü şüp dir. Bi ler men ler soň ky 
wagt lar da ýew ro nyň hüm met siz len me gi niň 
tä si ri niň bar dy gy ny bel le ýär ler. Şol se bäp li 
ýew ro pa se bi tin dä ki äh li şä her ler de di ýen ýa-
ly dü şüş ha sa ba al nyp dyr. 

ýew ro pa nyň iň gym mat şä he ri Gon kong dan 
we nýu-ýork dan soň ra üçün ji ýe ri Že ne wa şä he-
ri alyp dyr. ýew ro pa Bi le le şi gi bi len berk ara gat-
na şyk sak la ýan Že ne wa da ýew ro däl-de, şweý-
sar fran ky ula nyl ýar.

Gü len dam JU MA KU LY ÝE WA, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba ho ja lyk 

uni wer si te ti niň mu gal ly my.

Ba ta re ýa  
önüm çi li gi ni dört 

esse art dy rar

Dün ýä niň iň go wy 
aş ha na la ry

Dört gün lük iş 
hep de si ýo la go ýul dy

In ter net de 
tiz lik re kor dy 
go ýul dy

«Sam sung» «App le» 
en jam la ry nyň  

ek ra ny ny ön dü rer

elekt ron 
en jam lar üçin 
bir meň zeş ül ňi 
ka bul edil di

elekt rik 
ener gi ýa sy  
bi len iş le ýän uçaryň 
ilkinji synagy 

Ýa po ni ýa nyň «Pa na so nic» kom pa ni-
ýa sy köp wagt dan bä ri elekt rou lag lar 

üçin ba ta re ýa la ry ön dür ýär. Kom pa ni ýa 
bar ha köp is leg den peý da lan ýan bu ha ry-
dyň önüm çi li gi ni 2028-nji ýy la çen li 4 es-

se art dy rar. «Pa-
na so nic Ener gy» 
2025-nji ýy lyň 
mart aýyn da ta-
mam lan ýan ma-
li ýe ýy ly na çen li 
ýyl lyk gir de ji si ni 

970 mil liard ýe ne (7,5 mil liard dol lar tö-
we re gi) ýe tir me gi mak sat edin ýär. Kom pa-
ni ýa bu mak sa da ýet mek üçin önüm çi lik 
kuw wa ty ny art dy rar, De mir ga zyk Ame-
ri ka da tä ze za wod lar gu rar. Ýa po ni ýa nyň 
gü nor ta-gün ba ta ryn da ky Wa ka ýa ma za-
wo dyn da «Tes la» kom pa ni ýa sy üçin tä ze 
nes le de giş li ba ta re ýa lar ön dü ri ler.

Döwletmyrat MürrIKow, 
Türkmen döwlet maliýe 

institutynyň 
talyby.

ýa po ni ýa ly hü när men ler 1,02 pe ta bit 
mag lu mat ge çi rip, in ter net tiz li gin de 

tä ze re kord goý du lar. ula ny lan teh no lo gi-
ýa nyň hä zir ki op ti ki sü ýüm li in ter net ge-
çi ri ji le ri ne or naş dy ry lyp bi lin jek di gi mä lim 
edil di. Ge çen ýyl ýa pon hü när men le ri 319 

te ra bit/se kunt 
tiz lik re kor dy-
ny go ýup dy lar. 
Şeý le lik de, tä ze 
re kord ozal ky-
dan ep-es li ýo-
ka ry bo lup, uzak 

wagt lap tä ze len me gi kyn bo lar. 
ýur duň mil li mag lu mat we ara gat na şyk 

teh no lo gi ýa la ry ins ti tu ty nyň hü när men le-
ri bu sy na gy 51,7 ki lo metr lik ara lyk da ge-
çi rip gör dü ler. Ha sa ba al nan tiz lik 127,500 
GB mag lu ma tyň ge çi ril me gi ne ýa-da se-

kunt da 10 mil li on 8K wi deo nyň 
ge çi ril me gi ne ba ra-

bar dy gy aý-
dyl ýar.

Ko re ýa Res pub li ka sy nyň «Sam sung» 
kom pa ni ýa sy bäs de şi «App le» kom pa-

ni ýa sy nyň «MacBo ok» we «iPad» en jam la-
ry nyň ek ra ny ny ön dür mek üçin tä ze önüm-
çi lik des ga sy ny gu rar. «App le» kom pa ni ýa sy 
2017-nji ýyl dan bä ri «iP ho ne»-la ryň OLED 
ek ran la ry ny ön-
dür me gi üçin ko-
reý kom pa ni ýa sy 
bi len hyz mat daş-
lyk ed ýär. Şeý le 
hem «App le» LG 
we BOE kom pa ni ýa la ryn dan hem ek ran sa-
tyn al ýar. Ko re ýa da gu rul jak önüm çi lik des-
ga syn da ön dü ri len ek ran la ryň köp bö le gi 
ame ri kan kom pa ni ýa sy na gow şu ry lar. Esa-
san hem, 2024-nji ýyl da çy ka ryl jak «iPad 
Pro» en ja my nyň ek ra ny bu des ga da ön dü-
ri ler. «MacBo ok Pro» ýan komp ýu ter le ri niň 
ek ran la ry bol sa, 2025-nji ýyl dan baş lap bu 
des ga da ön dü ri ler. 

Gel jek üç ýy lyň do wa myn da «App le»-iň 
äh li mo bil en jam la ry nyň OLED ek ran ly bol-
ma gy na ga ra şyl ýar.

Ýew ro pa Bi le le şi gi ýurt la ryn da köp 
wagt dan bä ri mas la hat la şyl ýan, elekt-

ron en jam la ryň zar ýad ul ga my nyň bir meň-
zeş bol ma ly dy gy ba ra da ky ka rar ka bul edil di. 
Şeý le lik de, ag za ýurt lar da sa tyl ýan te le fon, 
smart fon, elekt ron ki tap, plan şet we ka me-
ra ýa ly elekt ron en jam la ryň äh li si USB-C 
zar ýad be ri ji li bol ma ly. Ýew ro pa Par la men ti 
2024-nji ýy lyň güý zü ne çen li tä ze düz gü ne 
ge çil me gi ba ra da ky ka nun tek li bi ni tas syk-

la dy. Tä ze düz gü ne 
gö rä, ki çi we or ta ulu-
lyk da ky äh li elekt ron 
en jam la ryň zar ýad 
be ri ji ul ga my bir meň-
zeş bo lar. «Akyl ly» 

sa gat we go şar lyk ýa ly has ki çi en jam lar üçin 
baş ga ça zar ýad be ri ji ler ula ny lyp bil ner. 

Adat ça, «And ro id» en jam lar USB-C 
zar ýad gi riş li bol ýar. Şol se bäp li ame ri-
kan «App le» kom pa ni ýa sy en jam la ry nyň 
zar ýad gi ri şi ni üýt get me li bo lar. Şeý le-de 
bol sa hä zir ki wagt da «App le» ýan komp ýu-
ter le ri niň USB-C zar ýad gi ri şi bar. Tä ze düz-
gü n ýew ro pa ly sarp edi ji le riň her ýyl je mi 
250 mil li on ýew ro tyg şyt la ma gy na ge ti rer.

Baý ram my rat BÄ ŞI Mow, 
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men 

oba ho ja lyk uni wer si-
te ti niň ta ly by.

«Be ta Techno lo gi es» kom pa ni ýa-
sy nyň iş läp taý ýar lan «Alia» at ly 

elekt rou ça ry se kiz gün lük uçu şy nyň do-
wa myn da je mi 12 sa gat lap uç dy. nýu-
ýork da ky Plats berg hal ka ra ho wa men-

zi lin den ho wa 
gö te ri len uçar 
soň ky men zi li 
bo lan Ar kan zas-
da ky Ben ton will 
şä he ri niň ho wa 
men zi li ne gon-

dy. Ga na ty nyň ge ri mi 15 met re ba ra bar 
bo lan uçar üç ýyl da iş le nip taý ýar lan dy. 
Sy na gyň do wa myn da uçar je mi ýe di ge-
zek uçu ryl dy. Bir ge zek ki uçuş 255-340 
ki lo metr ara ly gyn da bol dy. 

Kom pa ni ýa ýa kyn gel jek de uçar lar üçin 
60 sa ny zar ýad be ri ji no kat la ry işe gi riz-
me gi mak sat edin ýär. Şeý le hem «Alia»-
nyň dik li gi ne uçup hem go nup bil ýän gör-
nü şi iş le nip taý ýar lan ýar.

«Tas te At las» at ly in ter net saý ty ta ga-
ma ba ha ber ýän bi ler men le riň ge çi ren 

bar lag la ryn dan, na har lar ba ra da taý ýar la nan 
yl my ma ka la lar dan ugur alyp, dün ýä niň iň 
go wy 50 aş ha na sy nyň sa na wy ny taý ýar la-
dy. Dün ýä aş ha na la ry at ly tä ze sa naw her bir 
ýur duň iň go wy 30 na ha-
ry nyň, içim li gi niň we azyk 
önü mi niň or ta ça ba ha sy 
esa syn da taý ýar lan dy. 
Mer ke zi eda ra sy Bol ga ri-
ýa nyň paý tag ty So fi ýa da 
ýer leş ýän eda ra 2018-nji 
ýyl da dö re di lip, ta gam-
la ra de giş li dür li ma ka la-
lar dyr mag lu mat la ry taý-
ýar la ýar. Sa na wyň ba şyn da Or ta ýer deň zi niň 
ke na ryn da ýer leş ýän Ita li ýa bar. Bu deň ziň 
ke na ryn da eke ran çy lyk ir ki dö wür ler den bä ri 
ösüp, bu ýag daý ke nar ýa ka ýurt la ryň aş ha-
na sy na gö nü den-gö ni tä sir edip dir. Ikin ji we 
üçün ji or ny hem bu deň ziň ke na ryn da ýer-
leş ýän Gre si ýa bi len Is pa ni ýa eýe le ýär. Dör-
dün ji or ny Ga ra  deň ziň ke na ryn da ky Ru my-
ni ýa alyp dyr. Bä şin ji orun da Fran si ýa, al tyn jy 
orun da Ýa po ni ýa bar. Mek si ka, Hor wa ti ýa, 
Por tu ga li ýa we Hin dis tan il kin ji on lu ga gi rip dir.

Aý gö zel AMAn GeL DI ýe wA, 
Hal ka ra yn san per wer ylym la ry we ösüş 

uni wer si te ti niň ta ly by.

Ang li ýa da üç müň den gow rak iş-
gär hep de de dört gün iş lär. Sy nag 

mak sa dy bi len ýo la goý lan bu düz gü niň 
çäk le rin de iş gär le riň aý lyk la ry hiç hi li 
azal dyl maz. Al ty aýyň do wa myn da ýyg-
na lan mag lu mat lar Kemb rij uni wer si te-
ti niň, oks ford uni wer si te ti niň we Bos ton 
Kol le ji niň bi ler-
men le ri ta ra pyn-
dan sel je ri ler. Bu 
baş lan gyç «4 Day 
we ek Glo bal» at-
ly gu ra ma ta ra-
pyn dan dur mu şa 
ge çi ril ýär. Bu baş lan gy ja 70 kom pa ni ýa 
gol daw be rip, je mi 3 müň 300 tö we re gi 
iş gär gat naş ýar. Bu sy nag da iş gär le riň iş 
ne ti je li li gi bi len bir ha tar da daş ky gur şaw 
we gen der deň li gi ne tä si ri hem öl çe ner. 

Şeý le düz gün Şot lan di ýa da we Is pa ni-
ýa da hem sy nag dan ge çi ri ler. 

Ge çen ýyl şeý le sy nag Is lan di ýa da 
hem ge çi ri lip gör lüp di. Şol sy na gyň şow ly 
ta mam la nan dy gy mä lim edi lip di.

Pan de mi ýa döw rün de uzak dan iş le mek 
üçin dö re di len şert ler we bu ugur da oňyn 
ne ti je le riň ga za nyl ma gy şeý le düz gün le re 
bo lan gy zyk lan ma ny has-da art dyr dy.

 Ar zy gül BAL LY ÝE WA, 
Hal ka ra yn san per wer ylym la ry we 

ösüş uni wer si te ti niň ta ly by.



Ga ze ti mi ziň hep de lik elekt ron nus ga sy ny «za man turk me nis tan.com.tm», «turk men met bu gat.gov.tm» in ter net saýt la ryn dan hem-de «Türk men met bu gat» mo bil go şun dy syn dan okap bi ler si ňiz!
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Her ýyl 5-nji iýunda Türkmenistan dünýä 
jemgyýetçiligi bilen birlikde Daşky gurşawy 
goramagyň bütindünýä gününi giňden belläp 
geçýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan 
ekologiýa syýasaty türkmen jemgyýetiniň 
ösüşini tebigy gurşawyň ösüşi bilen 
sazlaşdyrmaga, ýaşaýşyň ekologiýa taýdan 
arassa gurşawyny döretmäge gönükdirilendir. 

Türk men hal ky özü niň baý me de ni mi ra sy, 
ru hy gym mat lyk la ry bi len dün ýä si wi li za si

ýa sy nyň ösü şi ne öz go şan dy ny my na syp de re je de 
go şan mil let dir. Gaý ta lan ma jak gö zel li ge eýe bo lan 
ene top ra gy myz özü niň te bi ga ty bi len gö re ni haý
ran ed ýär. Çog ly gü ne şi, go ja man dag la ry, ösüm lik 
we haý wa nat dün ýä si bi len ta nal ýan ga dy my hem 
mü di mi türk men top ra gy nyň şeý le aja ýyp we tä
sin lik le re baý ýer le ri niň bi ri hem ýur du my zyň gün
do ga ryn da ýer leş ýän Köý ten dag dyr. 

Go ja man Köý ten da gy etek läp otu ran Ho jaý pil 
oba syn da ýer le şen ta ry hyar heo lo gik ýa dy gär
lik ler türk men te bi ga ty nyň öz bo luş ly ly gy dyr. Gö
zel Köý ten dag ba ra da söz açy lan da il ki bi len göz 
öňüň de jan lan ýan keşp, el bet de, de ňiz de re je sin
den tak my nan 13001600 metr ýo kar da ýer leş
ýän Ho jaý pil oba sy dyr. 1980nji ýyl da ta py lan 
di no zawr la ryň yz la ry dün ýä ta ryh çy la ry nyň we 
ar heo log la ry nyň ün sü ni özü ne çek ýär. Ýer li ilat 
bol sa ola ry Is gen der Zül kar neý niň pil le ri niň yz la ry 
di ýip pi kir edip dir ler. Ýe ri ge len de aýt sak, bu aýak 
yz la ry nyň ulu ly gy 6570 san ti met re ýe tip, ädi mi
niň do ly uzyn ly gy 200220 san ti met re ba ra bar 
bo lup dyr. Bu ýer de je mi 400den gow rak aýak yz
la ry nyň bar dy gy alym lar ta ra pyn dan anyk la nyl dy. 

Türk men te bi ga ty nyň bu kün je gi di ňe bir di no

zawr la ryň aýak yz la ry bi len meş hur bol man, eý sem, 
Köý ten dag özü niň Türk me nis tan da iň be ýik no ka dy 
Aý ry ba ba de pe si (3139 metr), 27 metr be len tlik den 
gaýd ýan Um bar de re şag la wu gy, Köý ten oba sy nyň 
go la ýyn da ky ga dy my uly çy nar aga jy, 500 ýaş ly 
ar ça aga jy, Gapgo tan we Kyrk gyz go wak la ry, ga
ly ber sede ýe ras ty go wak la ry bi len hem bü tin dün
ýä de meş hur dyr. Ýe ras ty go wak lar özü niň owa dan
ly gy, uzyn ly gy bi len te bi ga ty my zyň gaý ta lan ma jak 
öz bo luş ly ly gy dyr. Gapgo tan go wa gy nyň uzyn ly gy 
56 ki lo met re deň bo lup, ol dün ýä de iň uzyn go wak

la ryň bi ri ha sap lan ýar. Ady ag za lan go wak lar öz le ri
niň sta lak tit le ri, sta lag mit le ri (go wa gyň ýo kar syn dan 
ba şa şak sal lan ýan mi ne ral lar), sta lag nat la ry, daş lar
dan eme le ge len şe kil le ri we gym mat ba ha ly mer mer 
oniks le ri (açyk we go ýy reňk de) bi len ýe ras ty yma rat
la ry ýa dy ňa sal ýar. Go wak aja ýyp te bi gy eme le gel
me si bo ýun ça GDA döw let le ri niň ara syn da Kun gur 
we Krym go wak la ryn dan soň üçün ji ýe ri eýe le ýär. 
Bu ýer de türk men te bi ga tyn da eme le ge len gö zel lik
ler, tä sin gal dyr jak aja ýyp şe kil ler eme le ge lip dir. Bu 
gaý ta lan ma jak te bi ga tyň tä sin li gi ni bol sa, bu ýe re ge
len her bir adam öz göz le ri bi len gö rüp bi ler.

Mun dan baş gada, Köý ten da gyň iň bir tä sin ýer
le ri niň bi ride Gar lyk şä her çe si dir. Bu ýer de ýe ras
ty ge çel ge le riň tu tuş top lu my bar. Bü tin dün ýä de 

mä lim bo lan, hä zir ki wagt da yl my taý dan öw re nil
ýän «Köý ten kör gö le si» ady bi len ta nal ýan ba ly
gy hem bu ýer de gör mek bol ýar. Tä sin ta ra py 
bol sa, bu göz süz we en da my ýyl ma nak dan 
şöh le li ba lyk lar dün ýä niň baş ga hiç ýe rin
de ga bat gel me ýär. Bu tä sin ba lyk lar sü
risü ri bo lup, su wuň 45 metr aşa gyn da 
ýa şa ýar lar. Ba lyk la ryň umu my je mi 
150ä go laý bo lup, olar Türk me nis ta
nyň Gy zyl ki ta by na gi ri zi len dir. 

Go ja man Köý ten da ga ga dam 

ba san her bir adam bu aja ýyp 
kün je giň gaý ta lan ma jak, öz bo
luş ly te bi gy gö zel li gi ni, bür gü diň 
ga na ty de ýin ýaý ylyp ýa tan ýaý
la la ry ny, üm zü gi as ma na sa ry uza
ýan ke rem li dag la ry ny, syr lar äle mi
ni özün de giz län tä sin go wak la ry ny, 
dag la ryň göw sü ni par ran ýa ryp, akyp 
ýa tan te reň çeş me le ri ni gö rüp ben di 
bol ýar. Bu aja ýyp tä sin lik ler bol sa gö ren
le ri ýe ne bu gö zel lik le ri gör mä ge ça gyr ýar.

Ba tyr ILA MA NOW,
Türk me nis ta nyň Içe ri iş ler mi nistr li gi niň 

ins ti tu ty nyň ta ly by.

Tä sin li ge baý Köý Ten dag

De mok ra tik, hu kuk we dün ýe wi döw le
ti miz de ki ber howp suz ly gy üp jün et mek 

ul ga myn da mil li ka nun çy ly gy kä mil leş dir mek, 
ýur duň mag lu mat inf rast ruk tu ra la ry nyň we dur
muşyk dy sa dy taý dan ösü şi niň howp suz ly gy
nyň mag lu mat teh no lo gi ýa la ry ny we prog ram
ma üp jün çi li gi ni dö ret mä ge gat naş mak bo ýun ça 
al nyp ba ryl ýan giň möç ber li iş ler do wam ed ýär.

Şu nuň bi len bag ly lyk da, ki ber howp suz ly gy 
üp jün et mek ul ga my nyň ka nun çy lykhu kuk 
bin ýa dy ny kä mil leş dir mä ge gö nük di ri len çä
re le riň bi ride, ki ber gi ňiş li gin de ýur du my zyň 
mil li bäh bit le ri ni, ada myň we ra ýa tyň hu kuk la
ry ny we azat lyk la ry ny go ra ma gyň gu ra ma çy
lyk we hu kuk esas la ry ny kes git le ýän hemde 
Türk me nis ta nyň ki ber howp suz ly gy ny üp jün 
et mek de ýü ze çyk ýan gat na şyk la ry düz gün
leş dir ýän, 4 bap dan we 22 mad da dan yba rat 
bo lan «Ki ber howp suz lyk ha kyn da» Türk me nis
ta nyň Ka nu ny nyň ka bul edil me gi dir.

Mun dan baş gada, ki ber howp suz ly gy üp jün 
et mek çyg ryn da ama la aşy ryl ýan iş le riň hu kuk 
esas la ry ny döw re

bap laş dyr ma gyň do wa myn da Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti niň 2017nji ýy lyň 7nji iýu nyn da ky 
247nji Ka ra ry bi len tas syk la nan, «Türk me nis ta
nyň ki ber howp suz ly gy ny üp jün et mek bo ýun
ça Döw let mak sat na ma sy», Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti niň 2017nji ýy lyň 7nji iýu nyn da ky 
247nji Ka ra ry bi len tas syk la nan, «Türk me nis ta
nyň ki ber howp suz ly gy ny üp jün et mek bo ýun
ça Döw let mak sat na ma sy ny ýe ri ne ýe tir me
giň 2017–2021nji ýyl lar üçin Me ýil na ma sy», 
Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 2018nji ýy lyň 
30njy no ýab ryn da ky 984nji Ka ra ry bi len tas
syk la nan, «Türk me nis tan da 20192025nji ýyl
lar da san ly yk dy sa dy ýe ti ös dür me giň Kon sep
si ýa sy», Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 2021nji 
ýy lyň 12nji few ra lyn da ky 2136njy Ka ra ry 
bi len tas syk la nan, «Türk me nis tan da san ly yk
dy sa dy ýe ti ös dür me giň 20212025nji ýyl lar 
üçin Döw let mak sat na ma sy», Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti niň 2021nji ýy lyň 12nji few ra lyn da
ky 2136njy Ka ra ry bi len tas syk la nan, «Türk me
nis tan da san ly yk dy sa dy ýe ti ös dür me giň 2021

2025nji ýyl lar üçin Döw let mak sat na ma sy ny 
ama la aşyr mak bo ýun ça ýe ri ne ýe tir me li çä re
le riň Me ýil na ma sy» tas syk la nyl dy.

Türk me nis ta nyň ki ber howp suz lyk ha kyn da 
ka nun çy ly gy Türk me nis ta nyň Kons ti tu si ýa sy na 
esas lan ýar we ady ag za lan Ka nun dan hemde 
ki ber howp suz ly gy üp jün et mek ba bat da gat na
şyk la ry düz gün leş dir ýän Türk me nis ta nyň beý le
ki ka da laş dy ry jy hu kuk na ma la ryn dan yba rat dyr.

«Ki ber howp suz lyk ha kyn da» Türk me nis ta
nyň Ka nu ny nyň «Ki ber howp suz ly gy üp jün et
mek ba bat da Yg ty ýar ly eda ra nyň esa sy we zi pe
le ri we yg ty ýar ly ly gy» at ly 10njy mad da sy na 

la ýyk lyk da, yg ty ýar ly eda ra
nyň esa sy we zi

pe le ri ki ber howp suz ly gyň 
sub ýekt le ri niň işi ni ut gaş
dyr mak dan we oňa gö zeg
çi lik et mek den, mag lu mat gi
ňiş li gi ne we mö hüm mag lu mat 
inf rast ruk tu ra la ry nyň ob ýekt le
ri ne gö nük di ri len ki ber howp la ry 
ýü ze çy kar mak dan, ola ryň öňü ni 
al mak dan we ola ra gar şy he re ket 
et mek den yba rat dyr.

Yg ty ýar ly eda ra öz işi ni Türk
me nis ta nyň Mi nistr ler Ka bi ne ti ta
ra pyn dan tas syk la nyl ýan Düz gün
na ma nyň esa syn da ama la aşyr ýar. 
Yg ty ýar ly eda ra nyň işi ni ma li ýe leş
dir me giň ter ti bi, zäh met hak la ry nyň 
çyz gy dy Türk me nis ta nyň ka nun çy ly
gy na la ýyk lyk da bel le nil ýär.

Ki ber ha dy sa la ra gar şy gö reş alyp 
bar mak mak sa dy bi len, Yg ty ýar ly eda
ra ki ber ha dy sa la ra gar şy he re ket et mek 
bo ýun ça Mil li mag lu mat gö zeg çi lik mer
ke zi ni dö red ýär.

Ýur du myz da mag lu mat howp suz ly gy
nyň we ki ber go ra gy nyň işi ni gu ra ma çy lyk 
we ka nun çy lykhu kuk taý dan düz gün leş
dir mek bo ýun ça taý syz ta gal la la ry ed ýän 
döw let Baş tu ta ny my za çäk siz ho şal ly gy
my zy bil dir ýä ris. 

Ar ka dag ly Ser da ry my zyň ja ny nyň sag, öm
rü niň uzak, ilýurt bäh bit li tut ýan ägirt uly iş le
ri niň he mi şe ro waç bol ma gy ny ar zuw ed ýä ris!

 
Baý ram Gurt My rA dOW, 

Türk me nis ta nyň Kär deş ler ar ka la şyk la ry nyň 
Mil li mer ke zi niň Mag lu mat, sel je riş we 

hal ka ra gat na şyk la ry bö lü mi niň 
hu kuk mas la hat çy sy.

Mag lu mat howp suz ly gy nyň ka nun çy lyk-hu kuk bin ýa dy

Başlangyjy 1-nji sahypada.
Bal kanDa şo guz ho wa elekt rik ge çi ri ji si niň 

ulan ma ga be ril me gi bi len, ýur du myz da bir bi te wi 
hal ka la ýyn ener go ul ga my eme le gel ýär. Bu bol
sa içer ki sarp edi ji le riň elekt rik ener gi ýa sy bi len 
yg ty bar ly üp jün çi li gi ni ber kit mek bi len bir ha tar
da, ýur du my zyň eks port kuw wa ty nyň art ma gy
ny şert len di rer.

Hä zir ki wagt da türk men ener ge ti ka se na ga ty 
ok gun ly ösü şe eýe bo lup, elekt rik ener gi ýa sy nyň 
eks por ty ny art dyr ma ga ukyp ly dyr. Ýur du my
zy top lum la ýyn se na gat laş dyr mak ile ri tu tul ýan 
ugur bo lup, iri se na gat top lum la ry nyň bir nä çe si
niň gu rul ma gy me ýil leş di ril ýär. Ola ryň saz la şyk
ly iş le me gi ni üp jün et mek, şeý le hem elekt roe
ner gi ýa nyň eks port möç ber le ri ni art dyr mak üçin 
bu pu da gyň yzy gi der li ös dü ril me gi ni üp jün et mek 
ze rur bo lup dur ýar. Şo nuň üçin elekt rik ener gi ýa
sy ny ön dür mek, bu ugur da tä ze müm kin çi lik le ri 
aç mak we işe gi riz mek gel je ge gö nük di ri len uzak 
möh let le ýin döw let äh mi ýet li we zi pe dir.

Ýur du myz da ula nyl ýan se na gat we dur muş 
mak sat ly des ga la ry elekt rik ener gi ýa sy bi len bök
denç siz üp jün et mek üçin giň ge rim li iş ler dur mu
şa ge çi ril ýär. We la ýat lar da döw re bap gaz tur bi na ly 

elekt rik be ket ler, elekt rik ge çi ri ji ul gam lar, tok paý
laý jy pods tan si ýa lar gu rul ýar, paý tag ty my zy, beý
le ki şä her le ri we ilat ly ýer le ri elekt rik ener gi ýa sy 
bi len üp jün et mek bo ýun ça tä ze tas la ma lar ama la 
aşy ryl ýar. Pu da ga or naş dy ryl ýan tä ze usul lar we 

ýur du my zyň kän le rin dä ki elekt rik be ket le ri üçin 
ula nyl ýan ýan gyç la ryň hä zir ki dö wür de iň ne ti je
li si we eko lo gi ýa taý dan howp suz ha sap lan ýa ny 
bo lan te bi gy ga zyň ägirt uly gor la ry mil li yk dy sa
dy ýet imi ziň mö hüm pu da gy nyň öňün de dur ýan 

we zi pe le ri amat ly çöz mä ge ýar dam ber ýär.
Ýur du myz da al nyp ba ryl ýan ener ge ti ka sy ýa

sa ty nyň esa syn da içer ki sarp edi ji le ri mi zi elekt rik 
ener gi ýa sy bi len yg ty bar ly üp jün et mek, şeý le 
hem hoş ni ýet li goň şu çy ly gyň, pa ra hat çy lyk ly 
ýa şaý şyň, öza ra bäh bit li we deň hu kuk ly hyz
mat daş ly gyň ha ty ra sy na türk men ener gi ýa se
riş de le ri ni dün ýä halk la ry na hem el ýe ter li et mek 
mak sa dy du ran dyr.

Bu ugur da al nyp ba ryl ýan iş ler we eýe len ýän 
sep git ler döw le ti mi ziň özü niň ägirt uly te bi gy baý
lyk la ry ny, oňaý ly ge og ra fik ýer le şi şi niň müm kin
çi lik le ri ni, ýurt la ryň, se bit le riň we halk la ryň pa
ra hat çy lyk ly ýa şa ma gy na, söw dayk dy sa dy we 
me de ni ara gat na şyk la ryň ös dü ril me gi ne gö nük
dir ýän di gi ba ra da ky ha ky ka tyň iş ýü zün de dur
mu şa geç ýän di gi niň aý dyň da ba ra lan ma sy dyr.

Ga raş syz döw le ti mi ziň elekt roe ner ge ti ka pu da
gy na or naş dy ryl ýan in no wa si on teh no lo gi ýa lar da 
«ýa şyl teh no lo gi ýa la ryň» uly or na eýe bol ma gy 
tö tän den däl dir. Bu teh no lo gi ýa lar yk dy sa dy taý
dan tyg şyt ly lyk ar tyk maç ly gyn dan baş gada, 

daş ky gur şa wa zy ňyl ýan zy ýan ly ga lyn dy la ryň 
bir nä çe es se azal dyl ma gy ny üp jün ed ýär.

«Ener gi ýa ny tyg şyt la ma gyň 2018–2024nji 
ýyl lar üçin Döw let mak sat na ma sy», «Türk me
nis ta nyň ener ge ti ka dip lo ma ti ýa sy ny ös dür me
giň 2021–2025nji ýyl lar üçin Mak sat na ma sy» 
hemde «Ener gi ýa nyň di kel dil ýän çeş me le ri ni 
ös dür mek bo ýun ça 2030njy ýy la çen li Türk
me nis ta nyň Mil li stra te gi ýa sy» ka bul edil di. Türk
me nis tan ener ge ti ka ul ga myn da se bit we se bi ta
ra äh mi ýet li iri tas la ma la ry yzy gi der li dur mu şa 
ge çir ýär. Pu da ga or naş dy ryl ýan in no wa si ýa lar, 
şeý lede hä zir ki za man şert le rin de elekt rik be
ket ler üçin ýan gy jyň iň ne ti je li we eko lo gi ýa 
taý dan howp suz gör nü şi bo lan te bi gy ga zyň 
ýur du myz da ky ägirt uly gor la ry yk dy sa dy
ýe tiň stra te gi ki pu da gy nyň öňün de du ran 
we zi pe le ri ne ti je li çöz mä ge ýar dam ber ýär.

Aý gül BEr dI LI ÝE WA, 
Mag tym gu ly adyn da ky Türk men 

döw let uni wer si te ti niň mu gal ly my.

Elekt roe ner ge ti ka –  
yk dy sa dy ýe ti mi ziň 

mö hüm pu da gy

Gal la Wa ta ny my zyň 
baş baý lyk la ry nyň bi ri

Başlangyjy 1-nji sahypada.
Mu nuň özi ýur du myz da azyk bol çu ly gy nyň dö re dil me gi-

ne, yk dy sa dy kuw wa ty my zyň bar ha ýo kar lan ma gy na giň ýol 
aç ýar. Soň ky ýyl lar da oba ho ja lyk ekin le ri niň köp muk dar da 
ös dü rilip ýe tiş di ril me gi ýur du my za da şar dan ge ti ril ýän ha-
ryt la ryň möç be ri ni azalt ma ga, eks port edil ýän önüm le riň 
möç be ri ni art dyr ma ga müm kin çi lik ber ýär.

«Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» ýy lyn da we la ýa ty my zyň 
oba ho ja lyk çy la ry nyň ga dam la ry bat ly. Olar daý han lar üçin 
dö re dil ýän uly müm kin çi lik ler den ýer lik li we ne ti je li peý-
da lan mak bi len, oba ho ja lyk ekin le ri niň äh li gör nüş le rin-
den bol ha syl al mak ug run da ala da lan ýar lar. Go wa ça nyň, 
gök-bak ja ekin le ri niň ide gi ni bir kem siz ber jaý edip, ola ryň 
ka da ly ösü şi ni ga zan ýar lar. Şo nuň ýa ly hem azyk bol çu-
ly gyn da uly orun de giş li bo lan türk me niň guş gur sak ak 
bug da ýy ny ke ma la ge tir mek de hem baý daý han çy lyk 
tej ri be si ni yl myň ga za nan la ry bi len bag la nyş dy ryp, yh-
las ly zäh met çek ýär ler. Şo nuň ne ti je sin de, we la ýa ty-
myz da ak bug da ýyň bit gin li ha sy ly ke ma la ge len, al-
tyn sow reň ke gi ren bug daý ly meý dan la ry syn la nyň da 
daý han aza by nyň ýe ri ne düş jek di gin den ha bar ber ýär. 

Hor mat ly Pre zi den ti miz da şo guz we la ýa tyn da 
toý sa pa ry nyň çäk le rin de Mi nistr ler Ka bi ne ti niň 
göç me mej li si ni ge çi rip, Ahal, Ma ry, Le bap we la-
ýat la ryn da iýun aýy nyň 3-ine, Bal kan, da şo guz 
we la ýat la ryn da iýun aýy nyň 10-yna gal la ora gy-

na gi riş mä ge ak pa ta be rip, il sy lag ly ýa şu lu la-
ry my za «Bis si mil la» bi len gal la ora gy na baş lap 
ber me gi ha ýyş et di. tu tuş we la ýa ty my zyň äh li 
gal la çy-kä ren de çi le ri, beý le ki oba ho ja lyk pu-
da gy na de giş li iş çi-hü när men le ri öň de dur ýan 
gal la ora gy möw sü mi ni gu ra ma çy lyk ly ge çir-
mek, ýe tiş di ri len ha sy ly gys ga wagt da Wa tan 
har ma ny na tab şyr mak ug run da hem me ta rap-
la ýyn taý ýar lyk gör dü ler. 

Biz hem türk me nis ta nyň Ag rar par ti ýa sy nyň 
ýer ler dä ki il kin ji gu ra ma la ry bi len bi le lik de gal la 
ora gy möw sü min de zäh met adam la ry nyň ara la-
ryn da bo lup, ola ryň işe bo lan hö we si ni art dyr-
ma gy, ar ma sy ny ýe tir me gi, öň de ba ry jy me ha-
ni za tor la ry, kä ren de çi le ri hö wes len dir me gi göz 
öňün de tut ýa rys. Gü nor tan ky ara kes me wag tyn-
da meý dan dü şel ge le rin de me de ni çä re le ri ge çir-
me gi me ýil leş dir ýä ris. Bu bol sa möw sü miň ýo-
ka ry dep gin ler de git me gi ne, Wa ta ny my zyň baş 
baý lyk la ry nyň bi ri bo lan guş gur sak ak bug da ýy 
gys ga wagt da ýyg nap, Wa tan har ma ny na tab-
şyr ma ga uly müm kin çi lik be rer. Oba ho ja lyk pu-
da gy ny ös dür mek, kä mil leş dir mek bo ýun ça ägirt 
uly iş le ri dur mu şa ge çir ýän, ha lal zäh met çe kip, 

eş ret li, bo le lin dur muş da ýa şa ma ga äh li şert le ri 
dö re dip ber ýän hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ja ny sag, 

öm ri uzak, be lent ba şy aman bol sun, her bir döw let li 
iş le ri el my da ma ro waç al syn! 

Gül hu mar HO JAH ME tO WA,
türk me nis ta nyň Ag rar par ti ýa sy nyň da şo guz  

we la ýa ty nyň Kö ne ür genç et rap ko mi te ti niň  
esa sy hü när me ni.

Bi os fe ra go rag ha na sy hem 
edil döw let te bi gy go rag ha

na sy ýa ly aý ra tyn go ral ýan te bi gy 
meý dan hök mün de te bi gy ekoul gam la

ry we kes git le nen çä giň ge no fon du ny öw
ren mek, go rap sak la mak, di kelt mek we oňa 

gö zeg çi lik et mek mak sa dy bi len dö re di len dir. 
Bi os fe ra go rag ha na la ry ÝU NES KOnyň ýol baş

çy ly gyn da hal ka ra we mil li yla la şyk la ryň esa syn
da dö re dil ýär. Hä zir ki wagt da dün ýä niň 120 döw le

tin de 669 sa ny bi os fe ra go rag ha na sy he re ket ed ýär.
1972nji ýyl da Bir le şen Mil let ler Gu ra ma sy nyň 

daş ky gur şa wy go ra mak me se le si bo ýun ça ge çi ren 
mas la ha tyn dan soň, dün ýä de bi os fe ra go rag ha na la ry

na uly üns ber lip baş lan ýar. Şon dan soň ÝUNESKOnyň 
«Adam we bi os fe ra» tag ly ma ty nyň çäk le rin de bi os fe ra 
go rag ha na sy ba ra da ky kon sep si ýa iş le ni lip dü zül ýär. 
Bu kon sep si ýa nyň esa syn da daş ky gur şa wy bi le lik de 
go ra mak mak sa dy bi len döw let ler öz çäginde bi os fe
ra go rag ha na la ry ny dö ret mek ba ra da ka ra ra gel ýär ler. 
Döw let le riň ara syn da bi os fe ra nyň ýag da ýy na dün ýä 
de re je sin de gö zeg çi li gi ama la aşyr mak mak sa dy bi len 
dün ýä niň dür li ýer bö lek le rin de bi os fe ra go rag ha na la
ry ny dö ret mek pi ki ri or ta atyl ýar. 1978nji ýyl da dün
ýä bo ýun ça il kin ji 7 sa ny go rag ha na – Be re zin, Kaw
kaz, Sa ryÇe lek, Si ho teAlin, Re pe tek, PrioksTer ras, 

Mer ke ziGa ra top rak go rag ha na la ry «bi os fe ra go
rag ha na la ry» diý lip yg lan edil ýär.

Bi os fe ra go rag ha na sy nyň baş mak sa dy bel le
ni len çäk dä ki bio lo gik dür lü li gi go rap sak la mak

dan we di kelt mek den, üýt ge ýän ýag daý la ry 
tu tuş dün ýä de re je sin de yl my esas da öw

ren mek den yba rat dyr. Bi os fe ra go rag ha
na sy te bi gy go rag ha na la ryň, mil li se

ýil gäh le riň esa syn da dö re dil ýär. 

Bi os fe ra go rag ha na sy öza ra bag la ny şyk ly 3 zo lak dan dur
ýar. Bu zo lak la ryň her bi rin de go rag işi dür lü çe al nyp ba ryl ýar:

– Esa sy go rag zo la gy – ösüm lik we haý wa nat dün ýä si ne, 
go ral ýan meý da na ant ro po gen tä sir le riň ýet me dik ýada iň 
az de re je de ýe ten gym mat ly te bi gy top lum la ry.

– Bu fer zo la gy – esa sy go rag zo la gy gur şap al ýan, oňa 

ýa naş ýan zo lak. Bu zo lak ada myň ho ja lyk iş jeň li gi niň go
rag ha na nyň esa sy go rag zo la gy na zy ýan ýe tir me si niň öňü
ni al mak mak sa dy bi len aý ra tyn lan dy ryl ýar.

– Ge çiş zo la gy – baş ga ça aý dy lan da ant ro po gen land
şaft lar. Go rag ha na nyň bir bö le gi bo lup, go rag ha na meý da ny
ny to kaý, suw gur şa wy ýada ilat ly ýer ler bi len bir leş dir ýär.

Ýur du my zyň çä gin de ýer leş ýän Re pe tek döw let bi os fe ra 
go rag ha na sy 1978nji ýyl da «bi os fe ra» sta tu sy na eýe bo lan 
go rag ha na dyr.

Mu kam Ju MA ÝEW,
Türk me nis ta nyň Oba ho ja lyk we daş ky gur şa wy  

go ra mak mi nistr li gi niň Re pe tek döw let bi os fe ra  
go rag ha na sy nyň ylym bö lü mi niň baş ly gy.

BIOSfErA 
goraghanasynyň aýratynlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda kiberhowpsuzlygy 
üpjün etmek, döwletiň, milli işewürlik birleşikleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagynda 
sanly ykdysadyýetiň institutlarynyň netijeli ösdürilmegi üçin amatly guramaçylyk hem-de 
kadalaşdyryjy-hukuk şertlerini döretmek, şeýle hem ählumumy sanly ekoulgamyň emele 
gelýän şertlerinde milli ykdysady serişdeleri (aktiwleri) dolandyrmagyň ulgamyny hem-de 

onuň düzümini kämilleşdirmek babatda zerur işler amala aşyrylýar.

Häzirki wagtda welaýatlarymyzy ösdürmek hem-de ýurdumyzyň energetika pudagynyň 
kuwwatyny has-da pugtalandyrmak ugrunda iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Ine, şeýle 

taslamalaryň biri hem Balkan-Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygydyr. Güýjenmesi 500 
kilowolt bolan howa elektrik geçirijisi ýurdumyzyň halkalaýyn energoulgamyny döretmek boýunça 

başy başlanan iri möçberli taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. 
Taslamanyň baş maksady elektrik energiýasynyň öndürilişini artdyrmakdan hem-de Aşgabadyň 

we welaýatlaryň energiýa ulgamlaryny bitewi energetika halkasyna birikdirmek arkaly içerki sarp 
edijileri energiýa bilen üpjünçiligiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.
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Sahypany taýýarlan Ýegenmämmet TAÝLYÝEW.Gün de lik tä ze lik le ri «za man turk me nis tan.com.tm» saý tyn dan okap bi ler si ňiz!

Ýe li za we ta nyň şe kil le ri bi len be zel di. 
Be ýik Bri ta ni ýa nyň Wilt şir graf y gyn da ky 
Stown henj ýa dy gär li gi niň daş
la ry nyň ýü zü ni Şa ze na ny Ýe
li za we ta II şe kil le ri be ze di. Bu 
çä re Şa ze na ny nyň tag ta geç
me gi niň 70 ýyl lyk ýu bi le ýi ne ba gyş lan dy. Ýe
li za we ta nyň je mi 8 port re ti onuň tagt da bo lan 
ýyl la ry na ba gyş la nyp dyr.

Gym mat aw tou lag tap dy lar. 1971nji 
ýyl da 14 nus ga da ön dü ri len «Plymouth Hemi 
‘Cuda» seý rek aw tou lag la ryň 
bi ri bo lup, Te has da ky (ABŞ) 
kö ne ga raž la ryň bi rin den ta
pyl dy. Şol bir ýer de 46 ýyl lap 
du ran aw tou la gy eýe si 1976njy ýyl da soň ky 
ge zek sü ren eken. In di do ly abat la nan aw tou
lag Çi ka go da ky ser gi de gör ke zi ler.

BMG ma kul bil di. BMG Tür ki ýä niň ýur
duň ady nyň da şa ry ýurt dil le rin de «Tür kiye» di
ýip üýt get mek ba ra da ky res mi 
ha ýy şy ny bi tir di. In di «Tür kiye» 
(«Tür ki ýe») ady äh li hal ka ra 
mas la hat la ryn da hemde ozal 
dür li gör nüş li at la ryň (Tur key, Tur kei, Turquie 
we ş.m) ula ny lan res mi na ma la ryn da ula ny lar.

Şon Kon ne ri niň ula gy sa ty lar. Aw gust 
aýyn da Ka li for ni ýa nyň «Broad Ar row» auk si on 
öýi meş hur bri tan akt ýo ry Şon 
Kon ne rä de giş li bo lan nus ga wy 
«As ton Mar tin DB5» ky sym ly 
aw tou la gy sa tu wa çy ka rar. 
Aw tou la gyň 1,4 mil li on bi len 1,8 mil li on dol lar 
ara ly gyn da sa tyl ma gy na ga ra şyl ýar.

Aş pez lik şü we le ňi ge çi ril ýär. 4nji iýun
da Çe hi ýa nyň paý tag tyn da dün ýä niň 46 ýur
dun dan aş pez lik mak sat na ma
sy ny hö dür le ýän «Fo od & 
Cul tu re» fes ti wa ly pan de mi ýa 
se bäp li iki ýyl lyk ara kes me den 
soň ýe nede açyl dy. «Fer mer ba zar la ry» bir le şi
gi çä rä niň gu ra ma çy sy bol dy.

Ada ty bol ma dyk jaý. «Gaia» at ly ada ty bol
ma dyk ja ýy gur mak üçin te bi gy ma te ri al lar we oba 
ho ja ly gy nyň ga lyn dy la ry ula nyl
dy. Şol bir wag tyň özün de Ita li ýa
nyň «Cra ne Wasp» mo dul ly 3D 
prin te rin de çap et mek teh no lo gi
ýa sy nyň müm kin çi lik le ri gör ke zil di. Ja ýyň meý da
ny 30 ine dör dül met re deň.

83 ýaş ly de ňiz çi. Ýa pon de ňiz çi si Ke ni çi 
Ho ri Ýu waş um ma ndan öz ýah ta sy bi len ýe ke lik de 
ýü züp ge çen dün ýä niň iň gar ry 
ada my bol dy. 27nji mart da San
Fran sis ko şä he rin den ugur alan 
83 ýaş ly ýa pon de ňiz çi si 69 
gün de 8500 ki lo metr ýol ge çip, Ýa po ni ýa nyň gün
ba ta ryn da ky Kii ka na ly na ba ryp ýet di.

Kos mos gä mi si ni uçur dy. 5nji iýun da 
Hy taý «Týan gun» or bi tal be ke di ne bor ty üç taý
ko nawt ly «Şenç žou14» kos
mos gä mi si ni uçur dy. Eki pa žyň 
dü zü mi nde Çen Dun, Lýu Ýan 
we Saý Sýuç že bar. Lýu Ýan 
Hy ta ýyň pi lo tir len ýän kos mo naw ti ka sy nyň ta
ry hyn da il kin ji ze nan taý ko nawt dyr. Eki pa žyň 
ag za la ry or bi tal be ket de al ty aý lap bo lar lar.

«Suw pe ri le ri niň» re kor dy. Be ýik Bri
ta ni ýa da 388 ze nan suw pe ri si niň eşi gi ni ge
ýip, 301 «suw pe ri si niň» gat
naş ma gyn da gu ra lan öň ki 
re kor dy tä ze le di ler. Çä rä ni gu
raý jy lar re kord ba ra da ky mag
lu ma ty res mi taý dan yk rar et dir mek üçin Gin
ne siň re kord lar ki ta by na ýol la dy lar.

«Türk dün ýä si niň ýaş lar paý tag ty». 
Öz be gis ta nyň iň ga dy my we 
owa dan şä her le ri niň bi ri bo lan 
Bu ha ra şä he ri 2022nji ýyl da 
«Türk dün ýä si niň ýaş lar paý tag
ty» diý lip yg lan edil di. Bu ka rar Tür ki döw let le ri niň 
gu ra ma sy nyň ýaş ýol baş çy la ry nyň Bu ha ra da 
ge çirilen 4nji fo ru my nyň çä gin de ka bul edil di.

Dün ýä ha bar la ry

gys ga se tir ler de

Ame ri ka ly oý lap ta py jy Mil ton Reý
nolds ABŞda şa rik li ruç ka pa tent alyp, 
1943nji ýy lyň 10njy iýu nyn da köp çü lik le
ýin ön dü rip ug ra dy. Şol wagt lar NýuÝor
kuň bir dü kan yn da bir gün de 10 müň sa ny 
ruç ka sa ty lyp dyr. 1958nji ýyl da fran si ýa ly 
Mar sel Bik şa rik li ruç ka ny hasda kä mil leş
di rip, hä zir ki wagt da ABŞnyň ruç ka ba za
ry nyň üç den bi ri ne eýe çi lik ed ýän BIK kor
po ra si ýa sy ny esas lan dyr ýar.

Ýelizawetanyňýubileýinebagyşlanandabaralaral ba ni ýa nyň
tä ze Pre zi den ti

«Gülhaly»Brýusselegaýdypgelýär

25nji iýun ara ly gyn da Be ýik Bri
ta ni ýa da Ýe li za we ta II bri tan tag
ty na geç me gi niň 70 ýyl ly gy my

na sy bet li da ba ra ly çä re ler gu ral dy. Ýur duň 
müň ler çe ra ýa ty Şa ze na ny Ýe li za we ta
nyň do lan dy ran döw rü niň pla ti na ýu bi le ýi
ne ba gyş la nan da ba ra la ra gat naş mak üçin 
Lon do nyň kö çe le ri ne çyk dy lar.  

2nji iýun da Ýe li za we ta II täç geý me gi
niň 70 ýyl ly gy bel le nil di. Lon don ly la ryň 
kö pü si Bu kin gem köş gü ne bar ýan esa sy 
kö çe le re çy kyp, or kestr le riň ýö ri şi ni mü
bä rek läp, bri tan baý dak la ry ny gal dyr dy lar. 
Köp ler se ýil gäh ler de gu ra lan uly ek ran lar
dan da ba ra la ra to ma şa et di ler.

Baýramçylyk çäreleri Lon do nyň mer ke
zin de «Troo ping the Colour» har by pa ra dy 
bi len baş lan dy. Gü nor tan Be ýik Bri ta ni ýa nyň 
äh li ýe rin de ar til le ri ýa sal ýu ty ýaň lan dy. Ag
şa ma ra tu tuş ýurt da ma ýak la ry ýak dy lar we 
Şa ze na ny Wind sor ga la syn da ky esa sy ma
ýa gyň yşyk lan dy ryş da ba ra sy na gat naş dy.

Şa za da Wil ýa myň aýa ly, Kemb ri jiň ger
so gy Keýt üç ça ga sy bi len bir lik de, şeý lede 
şa za da Çarl zyň aýa ly Kor nuolls ka ýa Ka
mil la ýu bi le ýe gat naş mak üçin Bu kin gem 
köş gü ne il kin ji bo lup gel di ler. Soň ra şa za da 
Çarlz we Wil ýa m, şeý lede Şa ze na nyň gy
zy, şa za da An na da gy ata mü nüp gel di ler. 

Ýe li za we ta II ag ty gy, hä zir ki wagt da aýa ly 
Me gan Markl bi len LosAn je les de ýa şa ýan 
şa za da Gar ri da ba ra la ra gat naş mak üçin 
Lon do na gel di.

Esa sy çä re ler 4nji iýun da Bu kin gem 
köş gü niň öňün dä ki meý dan ça da ge çi ril di. 
Bu ýer de Şa ze na nyň hor ma ty na köp çü
lik le ýin da ba ra lar gu ral dy. Sah na da dün ýä 

bel li sa zan da lar we aý dym çy la r çy kyş et
di ler. Bu çä rä 22 müň den gow rak ada myň 
gat na şan dy gy ha bar be ril ýär.

5nji iýun da Bu kin gem köş gü niň bal
ko nyn dan Şa ze na ny ýyg na nan lar bi len 
sa lam la şan dan soň Ýe li za we ta II tag ta 
çyk ma gy nyň 70 ýyl ly gy my na sy bet li dört 
gün lük da ba ra ta mam lan dy. 96 ýaş ly Şa 
ze na nyň gar ry ly gy se bäp li bu çä re le re 

özü niň gat naş ma gy bel li bir de re je de çäk
len di ril di. Şol gü nüň mak sat na ma syn da 
at ly la ryň 200si niň gat na şan har by ýö ri
şi, şeý le hem sun gat iş gär le ri niň çy kyş la ry 
aý ra tyn äh mi ýe te eýe bol dy.

«Be ýik Bri ta ni ýa dan we Ar ka la şy gyň 
hem me ýe rin den me niň pla ti na ýu bi le ýi mi 
bel le mek üçin ge len le riň hem me si ne sag
bol sun aýd ýa ryn» di ýip, Şa ze na ny bir gün 
öň ýaý ra dan be ýa na ty na aýt dy. «Ma ňa 
bil di ri len hoş ni ýet li lik den yl ham al ma gy
my do wam et dir ýä rin. Biz gel je ge ynam we 
joş gun bi len ga ra ny myz da, soň ky 70 ýyl
da ga za ny lan äh li üs tün lik ler hak da pi kir
len mä ge müm kin çi lik dö re der di ýip umyt 
ed ýä rin» di ýip, Ýe li za we ta II bel le di.

Ýe li za we ta nyň bri tan tag ty na çyk ma
gy nyň 70 ýyl ly gy, onuň 2021nji ýy lyň ap
re lin de 99 ýa şyn da ara dan çy kan adam sy 
Fi lipp siz ge çi ren il kin ji ýu bi le ýi dir. Ýe li za
we ta II 1952nji ýy lyň 6njy few ra lyn da 25 
ýa şyn da tag ta çyk dy. Şol gün hem ka ka sy 
Ko rol Georg VI (18951952) ara dan çyk dy. 

2015nji ýyl da ol gar ry ene si, Şa ze na
ny Wik to ri ýa dan (18191901) oz du ryp, iň 
köp wagt tagt da otu ran hö küm dar bol dy. 
Ýe li za we ta II ýur dy do lan dy ran döw rün de 
Wins ton Çer çil den baş lap, Bo ris Jon so na 
çen li 14 Prem ýermi nistr bi len iş leş di.

Al ba ni ýa nyň Halk As samb le ýa sy nyň we kil le
ri (bir pa la ta ly par la ment) Ýa rag ly güýç le riň baş 
şta by nyň öň ki baş tu ta ny Baý ram Be ga ýy ýur

duň Pre zi den ti we zi pe si ne saý la dy. Mag lu mat la ra gö rä, 
Be gaý 78 ses alyp, şo la ryň 74si do lan dy ry jy Al ba ni ýa 

So sia lis tik par ti ýa sy nyň we kil le
rin den. Şeý le lik bi len, Be gaý ýur
duň se ki zin ji Pre zi den ti bo lar we 
24nji iýul da hä zir ki Pre zi dent Ilir 
Me ta nyň yg ty ýar lyk möh le ti gu
ta ran dan soň bu we zi pä ni eýe lär.

De pu tat lar 30njy maý da 
üçün ji ge zek in di ki Pre zi den
tiň bel le nil me gi ba ra da yla la şyp 
bil me di ler – tä ze döw let Baş tu
ta ny ny saý la mak üçin 140 mej lis 
ag za sy nyň 84isi niň se si ze rur 
ha sap edil di. Ka nun bo ýun ça ses 

ber me giň ga lan iki tap gy ryn da 74 or ny bo lan do lan dy ry
jy par ti ýa, so sia list le re ga ra nyň da, da laş gä ri ni saý la mak 
üçin ses le riň ýö ne keý köp lü gi ni üp jün et me li bol dy.

Al ba ni ýa nyň So sia lis tik par ti ýa sy maý aýy nyň or
ta la ryn da pre zi dent li ge da laş gär le riň sa na wy ny düz di. 
Da laş gär le riň ara syn da öň ki go ran mak mi nist ri Mi mi 
Ko de li, mej li siň öň ki baş ly gy Wa len ti na Les kaý we öň ki 
pro ku ror Ina Ra ma bar dy.

Ko ro na wi rus pan de mi ýa sy se bäp li 
dört ýyl lyk ara kes me den soň, Brýus

sel de ady ro wa ýa ta öw rü len «Gül ha ly sy» 
ser gi si ge çi ri ler. Iki ýyl dan bir ge zek ge çi
ril ýän meş hur çä re ba ra da  Brýus sel şä her 
hä kim li gi mä lim et di. 

– Bu ýyl kök le ri mi ze do lan ma gy ala mat lan
dyr ýan ha ly di zaý ny ba ra da pi kir et dik.  Şo nuň 
üçin in di ki çä re de bi ziň 1971nji ýyl da ky il kin ji 
ha ly my za sal gy la ny lar – di ýip, tä jir çi lik mak
sat ly bol ma dyk «Gül ha ly» gu ra ma sy na ýol
baş çy lyk ed ýän şä he riň me de ni ýet bo ýun ça 
ge ňe şi niň ag za sy Del fi na Hu ba aýt dy.

– «Gül ha ly sy» çä re si sy ýa hat çy lyk we 
me de ni se ne na ma myz da aý ra tyn äh mi ýet
li wa ka la ryň bi ri dir. Brýus sel şä he ri niň ila ty 
ser gi niň paý tag tyň mer ke zi meý dan ça sy na 
gaý dyp gel me gi ne diý seň ho şal – di ýip, Hu
ba sö zü niň üs tü ne goş dy.

Tas la ma nyň 50 ýyl ly gy na ba gyş la nan 
hä zir ki «ha ly nyň» di zaý ny, il kin ji «ha ly ny» 
dö re di ji niň şä girt le ri bo lan mek si ka ly gül çi 
su rat keş Ru Agui lar Agua do we Ko en Won
den bu şyň yg ty ýa ry na be ril di. Olar bi le lik de 
ony hä zir ki za man teh ni ka la ry na uý gun

laş dy ryp, 1971nji ýyl da ky nag şy di kelt mek 
üçin 280 sa gat dan gow rak wagt sarp et di ler.

Gül kom po zi si ýa ny Fland ri ýa da ös dü ri lip 
ýe tiş di ri len hri zan te ma lar öz içi ne al ýar.

– ÝU NES KOnyň Bü tin dün ýä mi ra sy nyň 
sa na wy na gi ri zi len «Gül ha ly» çä re si Brýus sel
de ja han keş de le ri özü ne çek mek üçin mö hüm 
iter gi bo lup hyz mat ed ýär. Ser gi niň gaý dyp gel
me gi, ony Brýus sel de to mus ky sy ýa hat çy ly
gyň esa sy wa ka sy hök mün de gün ter ti bi ne goş
ýar. Bu çä re myh man ha na we res to ran pu da gy 
hemde şä her mer ke zin dä ki dü kan lar üçin hem 
uly gol daw dyr – di ýip, Del fi na Hu ba bel le di.

Şwe si ýa nyň paý tag ty Stok golm da Bü tin
dün ýä daş ky gur şaw gü nü ne ba gyş la nyp 
gu ra lan Stok golm+50 hal ka ra daş ky gur

şaw mas la ha ty na 10 ýur duň döw let we hö kü met 
Baş tu ta ny, şeý le hem 146 ýurt dan 110 mi nistr we 
al ty müň we ki li ýet gat naş dy. Bu ýyl 1972nji ýyl da 
öň ki Prem ýermi nistr Olof Pal me ta ra pyn dan ba şy 
baş la nan Stok golm mas la ha ty nyň 50 ýyl ly gy bel
le nil ýär. Stok golm+50 mas la ha ty Şwe si ýa nyň we 
Ke ni ýa nyň hö kü met le ri niň gol da wy bi len BMG
niň Baş As samb le ýa sy ta ra pyn dan gur al dy. Fo ru
myň mak sa dy, glo bal dur nuk ly ösüş mak sat la ry ny 
dur mu şa ge çir mek, ko ro na wi rus pan de mi ýa syn
dan soň dur nuk ly di kel di şe gol daw ber mek, şeý le 
hem «ýa şyl» teh no lo gi ýa la ra ge çi şi çalt lan dyr mak 
ýa ly we zi pe ler den yba rat dyr.

Çä rä ni açan Şwe si ýa nyň Ko ro ly Karl XVI Gus taw, 
BMGniň Baş sek re ta ry Antoniu Guterriş we Şwe si
ýa nyň Prem ýermi nist ri Mag da le na An ders son dün
ýä ýurt la ry ny ho wa nyň üýt ge me gi niň öňü ni al mak 
üçin has iş jeň we anyk çä re le ri gör mä ge ça gyr dy
lar. Çy kyş eden ler, «ýa şyl» teh no lo gi ýa la ra geç me
giň üns mer ke zin de bol ma ly dy gy ny, se bä bi daş ky 
gur şaw me se le le ri niň tu tuş adam za da howp sal
ýan dy gy ny bel le di ler. Şeý le hem bu ýo ka ry de re je li 

du şu şy gyň dur nuk ly we «ýa şyl» yk dy sa dy ýe tiň 
ös me gi ne go şant goş jak dy gy na, has 

köp iş ýer le ri niň dö re dil
m e  g i 

ne we pla ne ta nyň ösüp, öz ge ri şi ni çalt lan dyr ma ga 
ýar dam ber jek di gi ne umyt bil dir di ler.

50 ýyl mun dan ozal adam za dyň te bi ga ty go ra
mak bo ýun ça köp çü lik le ýin jo gap kär çi li gi ni yk rar 
eden di gi ni bel län BMGniň Baş sek re ta ry mu ny pa
ra hat çy ly gyň, aba dan çy ly gyň we ösü şiň il kin ji şer ti 

di ýip at lan dyr dy. Antoniu Guterriş öz çy ky şyn da:
– Ha ky kat dan hem, soň ky ýyl lar da adam zat uly 

öňe gi diş lik ga zan dy. Ýö ne mu ňa ga ra maz dan, hä
zir ki wagt da daş ky gur şa wy go ra mak esa sy we zi
pe le riň bi ri ne öw rül di. Hal ka ra jem gy ýet çi li gi niň ta
gal la la ry ny bi rik di rip, ozon gat la gy ny ha las et me giň 
höt de sin den gel me gi hyz mat daş ly gyň aja ýyp nus
ga sy dyr. Hä zir ki wagt da ila tyň kö pel me gi we mad
dy üp jün çi li giň go wu lan ma gy bi len «eko lo gik yz la
ry myz» te bi ga ta aşa agyr düş ýär. Şu gün ki gün de 
ho wa nyň üýt ge me gi, ekoul ga myň ýa ra maz laş ma
gy we ho wa nyň ha pa lan ma gy ýa ly esa sy üç me se
le gör ne tin öňe saý lan ýar. Men dün ýä niň ýurt la ry ny 

şu gün ki we gel jek ki ne sil le riň aras sa 

hemde sag dyn gur şa wa bo lan hu ku gy ny yk rar 
et mä ge ça gyr ýa ryn. Biz daş ky gur şa wa çyn la kaý 
ba ha ber me li di ris, adam za dyň ösü şi ne we aba dan
çy ly gy na ba ha ber len de di ňe je mi içer ki önü miň 
gör ke zi ji le ri bi len çäk len me li däl di ris – di ýip bel le di.

Ol eme le ge len hä zir ki ýag daý lar dan çyk ma gyň 

ýol la ry nyň Dur nuk ly ösüş mak sat la ryn da we Pa ri
žiň ho wa bo ýun ça şert na ma syn da kes git le nen di gi
ni, ýö ne dur mu şa ge çi ril me gi niň ze rur dy gy ny ýat la
dyp, bu ýyl dün ýä li der le ri niň bio dür lü li gi go ra mak 
bo ýun ça me ýil na ma la ry ba ra da bel li ka ra ra gel jek
dik le ri ni, plas tik ha pa lan ma gar şy gö reş bo ýun ça 
iş le riň do wam et jek di gi ni we Um man lar bo ýun ça 
kon fe ren si ýa nyň de ňiz le ri ha las et mek bo ýun ça çä
re le ri gi ňelt mä ge müm kin çi lik ber jek di gi ni bel le di.

– Alym lar ýa kyn bäş ýyl da ho wa nyň tem pe ra
tu ra sy nyň wagt la ýyn 1,5 gra dus dan (Pa ri žiň ho wa 
bo ýun ça şert na ma sy esa syn da ahyr ky de re je bi len 
kes git len ýän) ýo kar lan mak äh ti mal ly gy nyň bar dy
gy ny duý dur ýar lar. Biz bu ýag daý bi len yla la şyp 
bil me ris. 2050nji ýy la çen li ug le rod bi ta rap ly gy

ny ga zan mak mak sa dy bi len 2030njy ýy la çen li 
zy ýan ly zy ňyn dy la ry 45% azalt ma ly dy rys – di ýip, 
BMGniň Baş sek re ta ry Antoniu Guterriş bel le di. 

Ug le rod bi ta rap ly gy diý mek ýy la dyş ha na gaz
la ry nyň zy ňyn dy la ry ny um man la ryň we to kaý
la ryň özü ne siň di rip, 0 de re jä çen li azal ma gy ny 
aň lad ýar. Bu hä zir ki dö wür de adam za dyň öňün de 
dur ýan iň kyn me se le le riň bi ri dir.

Antoniu Guterriş ösen ýurt la ry ho wa nyň üýt
ge me gi niň tä sir le ri ne uý gun la şyp bil mek le ri üçin 
ös ýän ýurt la ra gol daw la ry ny iki es se art dyr ma ga 
ça gyr dy. BMGniň Baş sek re ta ry dün ýä ýurt la ry ny 
kö mür ga zyp al mak dan ýüz dön der me gi we ma li ýe 
gu ra ma la ryn dan ga zy lyp alyn ýan ener gi ýa se riş de
le ri ni ön dür mek üçin ma ýa goý maz ly gy mas la hat 
ber di. Guterrişiň pi ki ri çe, tä ze le nip bil ýän çeş me ler
den ener gi ýa ön dür mek üçin ni ýet le nen teh no lo gi
ýa lar köp çü li giň eş re ti üçin giň den ula nyl ma ly dyr. 
Baş sek re tar to kaý la rda ky agaç la ryň ça pyl ma gy ny 
azalt ma gyň, ener gi ýa nyň ne ti je li li gi ni ýo kar lan dyr
ma gyň, ke nar ýa ka ekoul gam la ry go ra ma gyň we 
ýa kyn 10 ýyl da azyn dan bir mil liard gek tar ar ryk lan 
ýe rle ri di kelt me giň ze rur dy gy ny öňe sür di.

– Bu la ryň hem me si ne höt de ge lip bil sek, ho wa
nyň ha pa lan ma gy nyň öňü ni alyp, dur nuk ly ösüş 
ga za na rys – di ýip, Guterriş bel le di. Ol adam za dy 
1972nji ýyl da ky Stok golm jar na ma syn da be ýan 
edi len borç na ma la ry ýe ri ne ýe tir mä ge ça gyr dy.

– Hem me ler üçin di ňe bir pla ne ta myz bar – di
ýip, Antoniu Guterriş çy ky şy ny jem le di.

Ma laý zi ýa glo bal 
kli mat çök gün li gi
ne gar şy gö re şiň 

çäk le rin de 2050nji ýy la 
çen li ug le rod zy ňyn dy la ry
ny 0 de re jä çen li azalt ma gy 
mak sat edin ýär. Bu ba ra da 
Ma laý zi ýa nyň Prem ýer
mi nist ri Is ma il Sab ri Ýa kob 
Bü tin dün ýä daş ky gur şaw 
gü ni – 5nji iýun da aýt dy.

Ol hö kü me tiň 2050nji 
ýy la çen li zy ýan ly gaz la
ryň ho wa goý be ril me gi niň 
ýa ra maz tä sir le ri niň öňü ni 
al mak mak sa dy bi len ze rur 

ka nu ny çä re le ri gör jek di gi ni 
aýt dy. Şeý le hem Ma laý zi
ýa Azi ýa bi le le şi gi niň üs ti 
bi len ho wa goý be ril ýän zy

ýan ly ga lyn dy la ry azalt mak 
ba bat da beý le ki ýurt lar bi
len ta gal la la ry ny bi rik di rer.

Ma laý zi ýa nyň hö kü met 
baş ly gy 2025nji ýy la çen li 
ýurt da elekt rik ener gi ýa sy
ny ön dür mek de gaý ta dan 
di kel dil ýän ener gi ýa nyň pa
ýy nyň 31 gö te ri me, 2035nji 
ýy la çen li 40 gö te ri me ýe ti
ril me gi ni üp jün et mek üçin 
äh li çä re le riň gö rül ýän di gi
ni aýt dy. Prem ýermi nist riň 
söz le ri ne gö rä, hö kü met 
ýur duň umu my meý da ny
nyň 50 gö te rim den gow ra
gy ny öz içi ne al ýan te bi gy 
to kaý la ry go rap sak la ma gy 
mak sat edin ýär.

«Go og le»niň baş di rek to ry Sun
dar Pi çai is len dik dil le ri ter ji me edip 
bil ýän «akyl ly» äý ne giň nus ga lyk 

gör nü şi ni hö dür le di. Ol şeý le äý ne gi «Go og
le IO» mas la ha ty na gat na şy jy la ra gör kez di. 
Bu äý ne gi da ky nan adam, söh bet de şi da şa
ry ýurt di lin de gür le ýän ma ha ly äý ne giň lin
za la ryn dan geç ýän ter ji me edi len ýaz gy la ry 
oka mak ar ka ly oňa dü şü nip bil ýär.

«Go og le»niň do lan dy ryş mü di ri Ed di 
Çang tä ze äý ne gi iş läp dü zen ler bi len söh
bet deş bo lan da, olar tä ze teh no lo gi ýa nyň 
dil päs gel çi lik le ri ni ýe ňip geç jek di gi ni tas

syk la dy lar. Çan gyň pi ki ri çe, äý ne giň lin za
sy nyň aşa gyn dan geç ýän ýaz gy lar köp le riň 
dil me se le si ni çö züp bi ler.

Daşkygurşawyňgoragynda «GooGle»terjimeçiäÝnekhöDürleDi

77-njimejlisiňbaşlygysaýlandy
8nji iýun da weng ri ýa ly dip lo mat Ça bu 
Kö rö şi BMGniň Baş As samb le ýa sy nyň 

77nji mej li si niň Baş ly gy we zi pe si ne  saý lan
dy. Ça bu Kö rö şi 1958nji ýyl da dog lan, Mosk
wa nyň döw let Hal ka ra gat na şyk lary ins ti tu
ty ny ta mam la dy. Ol Weng ri ýa nyň 
BMGdä ki he mi şe lik we ki li bo lup 
iş le di. Şeý lede, dip lo mat hök mün
de Li wi ýa da, BAEde, Ys ra ýyl da we 
Gre si ýa da iş le di. Hä zir ol öz ýur
dunda Pre zi den tiň eda ra syn da eko
lo giýa dur nuk ly lyk bö lü mi niň mü di ri 
bo lup iş le ýär. Kö rö şi iň lis, arap, fran
suz we rus dil le ri ni bil ýär.

Kö rö şi öz çy ky şyn da raý daş ly ga, 
daş ky gur şa wa we yl ma bil bag lap, 
glo bal me se le le riň çöz gü di ni tap ma gy wa da ber
di. BMGniň Baş sek re ta ry Antoniu Guterriş onuň 
bu mak sat la ry ny gol dap, öň de du ran aý la ryň 
hal ka ra ul ga my üçin çyn la kaý sy nag bol jak dy
gy ny bel le di. Weng ri ýa nyň we ki li Mal diw le riň 
hä zir ki da şa ry iş ler mi nist ri Ab dul lah Şa hi diň or
nu ny tu tar. Antoniu Guterriş we zi pe si ni ta mam lan 
baş ly ga ho şal lyk bil di rip, Ça bu Kö rö şi BMGniň 
Baş As samb le ýa sy nyň 77nji mej li si niň baş ly gy 
we zi pe si ne saý lan ma gy bi len gut la dy.

– 77nji ses si ýa öz ge riş le re iter gi, köp ta rap

la ýyn ly gyň ýö rel ge le ri ni kä mil leş dir mek we 
glo bal hyz mat daş ly gyň esas la ry ny ber kit mek 
üçin müm kin çi lik bo lup bi ler – di ýip, Antoniu 
Guterriş bel le di.

Antoniu Guterriş weng ri ýa ly dip lo ma tyň 

baş lyk lyk et jek döw rün de onuň raý daş ly ga, 
dur nuk ly ly ga we yl my çe me leş mä esas lan ýan 
çöz güt le ri ga zan mak is le gi ni ma kul lap:

– Biz onuň bi len dur nuk ly çöz güt le ri tap
ma ga, umu my mak sat la ry my za ýet mä ge we 
umu my gym mat lyk la ry my zy go ra ma ga gö
nük di ri len bi le lik dä ki ta gal la la ry my zy ama la 
aşy ra rys – di ýip, bel le di. 

Baş As samb le ýa nyň 77nji ses si ýa sy 12nji 
sent ýabr da açy lar. Şol gün Ça bu Kö rö şi baş
lyk lyk we zi pe si ne gi ri şer.
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2017-nji ýylda «biologik sagat» barada eden açyşlary üçin Jeffri Holla,
Maýkl Rosbaşa we Maýkl Ýanga Nobeliň lukmançylyk baýragy berildi.
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Ga dym za man lar da gök as ma nyň as tyn da 
gar ry gü jüm aga jy ösüp otu ran eken. Bir 
gün gü jüm aga jy öm rü niň pa ýaw lap, ba

sym gu rap gal jak dy gy na göz ýe ti rip dir. Ba
har pas ly ýa ňy ýa şyl beg re se bü re nip, bag lar 

pyn tyk lap baş lan eken. Gün ler de bir gün, gar ry gü jüm aga
jy my la ýym öw süp du ran ba har şe ma ly na ga rap:

– Eý, ba ha ryň tä miz şe ma ly, sen me niň iň ýa kyn kö ne 
dos tum! Sen uzak ýyl lar dan bä ri me ni ýel päp gel diň, şa ha
la ry my  yg şyl dad yp, me niň bi len söh bet deş bol duň. Ýö ne 
gör şüň ýa ly in di me niň öm rüm pa ýaw lap bar ýar. Eý sem, 
sen me niň ha ýy şy my ka bul edip, bir mö hü mi mi bi ti rip bil
mezmiň? – di ýip dir.

Ba har şe ma ly bu söz le ri eşi den den soň ra, gü jü miň 
gömgök öw süp otu ran ýaş lyk ýyl la ry ýa dy na dü şüp, gam
la nyp dyr. Ol gar ry gü jüm aga jy nyň ýap rak la ry ny sy pa lap:  

– Ha ýy şy ňy aýt. Her  nä çe kyn hem bol sa, ber jaý ede rin. 
Sen me niň iň go wy dos tum ahy ryn. Eger sa ňa kö me gim 
deg me jek bol sa, on da bu dün ýäniň haý sy işi ne ne pim de
ger? – di ýip dir.

Mä hir den do ly söz le ri eşi den gar ry gü jü miň göz le ri ne 
ýaş aý la nyp, şeý le di ýip dir:

– Şu ýy l, tom suň ahy ryn da me niň gu ra jak dy gym gü
man syz, ýag daý şeý le bo lan soň, me niň iň soň ky to hu my
my dün ýä niň iň go wy mes top rak ly ýe ri ne alyp git me gi ňi, 
ony şol ýer de ek me gi ňi ha ýyş ed ýä rin. Goý, ol go wy boý 
alyp, dün ýä niň iň uly, iň güýç li gü jüm aga jy bol sun. Eger 
ha ýy şy my ber jaý et seň, men den soň, iň soň ky per zen di
miň dün ýä niň iň be ýik aga jy bol jak dy gy na ynan ýan.

– Men se niň iň soň ky to hu my ňy di ňe bir dün ýä niň göm
gök öw süp otu ran ýe ri ne äkit män, eý sem, ol ösüp boý al
ýan ça her ba har  onuň ýa ny na sow lup, ese wan bol jak dy gy
ma hem söz ber ýä rin – di ýip, ba har şe ma ly köw sar lap dyr.

Gar ry gü jüm örän ho şal bo lup, iň soň ky to hu my ny ba
har şe ma ly nyň yg ty ýa ry na be rip dir. Şe mal, gü jü miň to hu
my ny hol tu my na düýr läp, säh ra dyr der ýa lar dan, dag dyr 
de ňiz ler den aşy ryp, ony dün ýä niň iň gök öw süp otu ran 
me ka ny na el tip ekip dir.

Aý aý la nyp, ýyl lar ge çip dir. Şe ma l gar ry gü jü me wa da 
be ren li gi üçin her ba har ýaş gü jü miň ýa ny na sow lup dyr. 
Onuň ýyl sa ýyn boý al ýan dy gy ny gö ren şe mal öz ýa nyn dan 
be ge nip dir. Ýaş gü jüm aga jy nyň daştö we re gin de baş ga
da agaç lar bo lup, ola ryň üs tün de guş la r hö würt ge län eken.

Şe ma l ýaş aga jyň ýe ke däl di gi ne, beý le ki agaç lar bi len 
gür le şip bil ýän di gi ne we ýe ke lik den ýü re gi niň gys ma jak
dy gy na be ge nip dir. Em ma şe mal ýaş gü jü miň şa ha la ry nyň 
üstünde hiç wagt guş gör män dir. Şo nuň üçi nem «guş la ryň 
üs tün de otu ryp, hö würt ge ýa sa ryn dan agaç he niz ýaş bo
lar ly» di ýip, öz ýa nyn dan pi kir edip dir.

Şe ma l aga jyň ýa nyn dan örän ho şal ýag daý da gaý dyp dyr, 
çün ki gel jek ýy la çen li gü jü miň uly agaç bo lup ýe tiş jek di gi ne, 
köp san ly guş la ryň hem onuň şa ha la ry nyň üstünde hö würt
ge ýa sanyp bil jek di gi ne we şol guş la ryň ýaş gü jü me örän 
oňat dost  bol jak dy gy na göz ýe ti rip dir.

In di ki ýyl ba ha ryň ba şla ryn da şe mal da rag tyň ýa ny na 
ba rma ga how lu gyp dyr. Şa ha la ry nyň ýü zün de gömgök 

pyn ty jak lar gö ze il ýän gü jüm aga jy ýa ňy gyş uku syn dan 
oýa nan eken. Şe ma l her ýyl ky ada ty na gö rä, onuň şa ha
la ry nyň ara syn dan ýu waş lyk bi len öw süp ge çip, pyn ty jak
la ry ny sy pa lap dyr. Em ma göw nü ne bol ma sa, bu ýag daý 
gü jü me ýa ra ma ýan ýa ly gör nüp dir. Bir de nem ýaş gü jüm 
şa ha la ry ny ýyg nap, ga zap bi len şeý le di ýip dir:

– Ha bar syz zat syz gösgö ni ge lä ge de, şa ha la ry my yra
la ma ga kim sa ňa rug sat ber di? Eý sem, aňyr dan gel şi ňe, 
me niň şa ha la ry myň ara syn dan geç mä ge kim sa ňa eja za 
ber di? Sen il ki men den rug sat al , di ňe şon dan soň men rug
sat be ren ha la tym da, şa ha la ry myň ara syn dan ge çip bi ler
siň. Ýog sada, sa ňa bu ba ra da edepter bi ýe ber me di ler mi? 

– Eý, ýa şa jyk gü jüm! Se niň to hu my ňy uzak ýer ler den 
hol tu my ma düýr läp, säh ra dyr der ýa lar dan, dag dyr de ňiz
ler den aşy ryp ge ti renä men. Men dün ýä niň iň be re ket li 
me ka nyn da se ni ekip, her ýyl gör mä ge gel dim we boý al
şy ňy gu wa nyp syn la dym. Bu lar dan ge çip, in di sen me ni 
ta na ma jak bol ýaň my? Bel kide sen me niň agaç la ryň iň 
ýa kyn dos tu dy gy my bil ýä nem däl siň? Agaç la ryň äh li si
niň gun ça la ry me niň «elim» bi len açyl ýar ka, sen me niň 
bi len özü ňi şeý le alyp bar ýaň my?

Ýaş gü jüm şeý le di ýip dir:
– Men se ni ga ty go wy ta na ýan, bar dy gy ňam bil

ýän. Gaý tam, sen me ni ta na ma jak bol ýaň, eý sem «her 
bir aga jy yg şyl dat ma ga ha kym bar» di ýip pi kir ed ýän 
sen dälde kim? Ýö ne sen me niň beý le ki agaç lar ýa ly 
däl di gi mi hök man bil me li siň, men gü jüm, dü şün diň mi, 
şo ňa gö räde, mun dan bu ýa na şa ha la ry myň ara syn dan 
öw süp ge çip, şa ha la ry my san dy rat jak bol saň, il ki bi len 
men den rug sat al, ýog sa, şa ha la ry my ýyg ryp, sa ňa geç
mä ge as la rug sat ber me n.

Ba har şe ma ly onuň bo lşun dan ju da nä gi le bo lup, 
pes saý ja se si bi len şeý le di ýip dir:

– Ha wa, in di sen ulal dyň. Bu ýyl guş la r se niň şa ha la
ryň da hö würt ge gu rar. Ýö ne se niň şa ha la ryň ara syn dan 
geç me sem, ýap rak la ryň gü ne şiň öňü ne bö wet bo lar. 
On soň ýu murt ga lan guş lar, jüý je le ri ni çy ka ryp bil mez.

Şu ýer de ýa şa jyk gü jüm örgök den ge lip, gö dek lik 
we edep siz lik bi len şeý le di ýip dir:

– Sen guş la ryň üs tüm de hö würt ge gur ma gy na, şa
ha la ry myň üstünde jüý je le ri ni ulalt ma gy na ýol ber je gi
mi ni re den bil ýäň? Men şeýle rugsady hä zi re çen li hiç bir 
gu şa be re mok, mun dan bu ýa nada  be re rin öý de mok! 

Ba har şe ma ly şon dan soň, gü jü miň şa ha la ry na nä me 
üçin gu şuň gon ma ýan dy gy na dü şü nip dir, he mem geň ga
lyp şeý le di ýip dir:

– Guş lar agaç la ryň iň go wy dos ty ahy ry. Daştö we re
gi ňe göz aý la, bu agaç la ryň äh li si guş la ry go wy gör ýär 
he mem öz üst ün de guş la ryň hö würt ge gur magy ny is le
ýär. Sen gü jüm siň, gü jüm aga jy bol sa, agaç la ryň ara syn
da he mi şe guş la ryň iň go wy dos ty bo lup gel ýär. Eger 
gar ry gü jüm bo lan «ejeň» se niň şa ha la ryň we ýap rak
la ryň ara syn da guş la ryň her ýyl hö würt ge gur an dy gy ny 
gö ren bol sa, ju da be ge ner di.

Ýaş gü jüm şe ma lyň sö zü ni bö lüp, şeý le di ýip dir:
– Beý le ki agaç la ryň nä me ed ýä ni, «eje miň» guş la ryň 

hö würt ge gur ýa ny na be ge nje gi bi le n meniň as la işim ýok. 
Men hiç bir gu şa öz üs tüm de hö würt ge le mä ge ýol ber men!

Bu söz le ri eşi dip gam a ba tan ba har şe ma ly hiç zat diý
män, gü jü mi öz er ki ne go ýup, beý le ki agaç la ryň ara sy na 
ba ryp dyr. Bu la ryň gür rü ňi ni eşi den beý le ki agaç lar şe ma
la gö wün lik ber ip, gam gyn bol ma gy na ýol ber män dir ler. 
Agaç la ryň äh li si ony öz şa ha la ry nyň ara syn dan öw süp geç
mä ge hemde öz le ri bi len söh bet et mä ge ça gy ryp dyr lar. 
Gamgus sa ba tan şe ma l mun dan beý läk nä me bol ja gy ny 
bil mek üçin şol ýer de gal ma gy ýü re gi ne dü wüp dir.

Epes li wagt ge çip dir. Ho wa gy zyp, agaç lar ýap rak lap
dyr. Ýy ly ýurt la ra gi den guş lar yz la ry na ge lip, bag la ryň şa
ha la ryn da hö würt ge gur ma ga du rup dyr lar. Guş la ry gö ren 
her bir agaç şa ha la ry ny giň den açyp, öz üs tün de hö würt ge 
gur ma gy ny ha ýyş edip dir, em ma gü jüm bol sa şa ha la ry ny 
ýyg nap, guş la ra bar my sy ňam diý män dir.

Guş lar sü risü ri bo lup gö çüp, bag la ryň üs tün de hö würt
ge gur ma ga baş lap dyr lar. Şeý le lik de, agaç la ryň üs tün de 
boş ýer gal man dyr. Iň soň ky guş sü rü si ge len de, gü jüm den 
ga lan äh li aga jyň şa ha la ry hö würt ge den do ly eken. Guş
lar ga nat ka kyp, gü jü me ba kan ýö ne lip dir ler, ýö ne gü jü miň 
şa ha la ry ny ýyg na ýan dy gy ny gö rüp, ju da geň ga lyp dyr lar. 
Ju da ýa daw bo lan soň, ba dabat ba ga gon jak bo lup, so ňam 
yza te sen guş la ryň bi ri şeý le di ýip dir:

– Sa lam ýa şa jyk agaç, nä me üçin şa ha la ry ňy ýyg
na ýaň? Sen şahalaryň üstünde bi ziň hö würt ge gu rup, 
jüý je le ri mi zi ös dü rip ýe tiş dir me gi mi zi is lä ňok my? Eý
sem, sen bi ziň jür kül di mi zi we jüý je le ri mi ziň se si ni eşi
de siň ge le nok my? Biz bu ýer de hemä hö würt ge gu ra
rys hemde ýol da gö ren eşi den le ri mi zi si ze we bag la ra 
gür rüň be re ris di ýen umyt bi len şun ça ýo ly sö küp ýa ny

ňa gel dik. Eger üs tüň de hö würt ge gur ma ga  ýol ber me
seň, bi ze baş ga ýer tap ma k kyn dü şer.

Gü jüm şa ha la ry ny hasda gy syp:
– Men ýa şa jyk agaç dälde gü jüm! Siz he niz me niň do ly 

ady mam bi leň zok! On so ňam men siz den gö çüp gel me gi, 
üs tüm de hö würt ge gur ma gy he mem gö reneşi den  zat la
ry ňy zy gür rüň ber me gi ha ýyş et dim mi? Meň üs tüm de si ze 
ýer ýok, şo nuň üçi nem tö we re gim de gaý ma la şyp ýör mäň
de, gö te ri liň şu ýer den!

Guş lar şeý le di ýip dir:
– Ýö ne biz her ýyl bä rik ge lip, bu ýer de hö würt ge gur

ýar dyk. Şa ha la ryn da hö würt ge gur dur mak üçin beý le ki 
agaç la ryň bi zi nä hi li ça gyr ýa ny ny gör eň zok my? On so ňam  
guş la ryň owa zy bol ma sa, hiç bir aga jyň ba ha ry göz öňü ne 
ge ti rip bil me ýän di gin den ha ba ry ň ýok my?

Gü jüm şeý le di ýip dir:
– Meniň agaç lar bi le nem, siz bi le nem işim ýok, gi diň

de özü ňi ze baş ga ýer de hö würt ge gu ruň! Men si ze rug sat 
be re mok!

Gü jü miň söz le ri ne gam gyn bo lan guş lar ýe re go nup
dyrlar. Olar ju da ýa daw bo lan soň, baş ga ýe re git mä ge 
me jal la ry bol man dyr. Ol ýer dä ki hoz aga jy gü jü miň bol
şu na ga ha ry ge lip, guş la ra şeý le di ýip dir:

– Nä me üçin äh li agaç la ryň iň gar ry sy na we ulu sy na arz 
et me ýär si ňiz? Gü jü miň bol şu na bi ziň özü miz şa ýat bo la rys.

Guş lar uçup, äh li agaç la ryň iň ulu sy bo lan gar ry du buň 
ýa ny na ba ryp dyr lar he mem gü jü miň bol şun dan nä ra zy
lyk la ry ny bil di rip dir ler. Ola ryň sö zü ne bir ba da ynan ma
dyk gar ry dub, öz üs tün de guş la ra hö würt ge gur ma ga 
ýer ber me ýän gü jü miň bar dy gy na şüb he le nip dir. On soň 
gar ry dub şa ha la ry ny ka kyp, ba har şe ma ly ny ýa ny na ça
gy ryp , her aga çdan, bir ýap rak ge ti rip ber me gi ni ha ýyş 
edip dir. Ýap rak lar guş la ryň aýd ýa ny nyň dog ru dy gy na ýa
da nä dog ru dy gy na şa ýat lyk et me li eken ler.

Ara la ryn da ky bo lan gür rüň le re ga ra maz dan, şe ma l 
ýaş gü jü mi go wy gö rüp dir. Şo nuň üçi nem beý le ki agaç
lar dan ýap rak al maz dan ozal, ol ýaş gü jü miň ýa ny na 
ba ryp, şeý le di ýip dir:

– Meniň bi len gep leş mek is le me ýä ni ňi bil ýän, ýö ne 
«eje ňe» be ren sö zü mi unu dyp bi le mok. Ýa ňy gar ry dub 
agaç la ryň her sin den bir ýap rak ge ti rip ber me gi mi ha ýyş 

et di. Ol ýap rak lar dan se niň guş lar bi len özü ňi alyp bar şyň 
ba ra da so ra mak  is le ýär. Sen meň di ýe ni mi et de, üs tüň de 
guş la ryň hö würt ge gur ma gy na ýol ber, ýog sa, he mi şe lik 
ýe ke ga lar syň.

Ga ha ry ýet jek de re je si ne ýe ten ýaş gü jüm şeý le di ýip dir:
– Yg ty ýar ber me se mem, ýe ne ge lip, meň bi len gür leş

ýäň mi? Me niň se nide, guş la ryda, beý le ki agaç la ryda 
ýig ren ýän di gi mi nä dip dü şün di re ýin. Men şu ge çen ýyl
la ryň için de guş la ryň üs tüm de hö würt ge gur maz ly gy üçin 
ýer den hem on çak ly iý mit al ma dym. Şo ňa gö räde, şa ha
la rym we ýap rak la rym on çak ly gür däl. Bar, gitde baş ga 
ýer den ýap rak al. Gar ry töň ňäň bol sa et jek işi bol maz!

Şe ma l tu kat hal da yzy na do la nyp dyr. Ol agaç la ryň 
hersin den bir ýap rak alyp, gar ry du ba el tip be rip dir. Ýap rak
la ryň äh li si gü jüm aga jy nyň ga ra söý mez li gi – ba har şe ma

lyna garşy özü ni alyp bar şy, gü jü miň öz üs tün de hö würt ge 
gur ma ga rug sat ber meý şi ba ra da gür rüň be rip dir ler.

Mu ňa gar ry du buň ga ha ry ge lip dir. Ol iň soň ky guş sü
rü si ni ňem hö würt ge gur ma ga ýer tap ma gy üçin şa ha la ry ny 
has giň den ýaý mak la ry ny agaç lar dan ha ýyş edip dir. Soň ra ol 
da ragt lar dan gaý dyp gü jüm bi len gür leş mez li gi , ot la ra onuň 
go la ýyn da ös mez li gi , guş lar a öz nag ma sy ny gü jü me eşit dir
mez li gi, ba har şe ma ly na bol sa, gaý dyp onuň şa ha la ry nyň 
ara syn dan geç mez li gi we ony ýal ňyz goý ma gy ny sar gap dyr.

Ara dan epes li wagt ge çip dir. Ba har we to mus pas ly gu
ta ryp, güýz ge lip dir. Ho wa ýu waşýu waş dan so wap, guş lar 
ys sy ýer le re gö çüp git me giň ala da sy bi len bo lup dyr.

Gün le riň bir gü ni iki sa ny odun göz läp ýö ren adam 
agaç la ryň ara syn da peý da bo lup dyr. Ola ryň egin le rin de ul
la kan pal ta sy bo lup, gyş a ýe ter lik bol jak odunyň göz le gin
de aý la nyp ýö ren eken ler.

Odun çy lar ýu waş lyk bi len ýö räp, agaç la ra iç gin se re dip
dir ler. Olar haý sy aga jyň ýa ny na bar sa, onuň şa ha la ry nyň 
üs tün de köp san ly guş hö würt ge le ri niň bar dy gy ny gö rüp
dir ler. «Eger bu agaç ça pyl sa, guş lar hö würt ge siz ga lar» di
ýip, odun çy lar öz ýan la ryn dan pi kir edip dir ler.

Ahyrso ňy odun çy lar häl ki ýaş gü jü miň ýa ny na ge lip dir
ler. Bu aga jyň şa ha la ry nyň üs tün de bir gu şu ňam hö würt ge 
gur man dy gy ny, tö we re gin de bol sa, hiç hi li otuň ös män di
gi ni gö rüp, ola r diý seň ge ň ga lyp dyr lar. Olar ýal ňyzten ha 
otu ran bu aga jyň şa ha la ry ny, hat da şe ma lyň hem sy pa ma
ýan dy gy na göz ýe ti rip dir ler. Odun çy lar öz ara la ryn da «Bu 
gü jüm ça py la ýan dada hiç bir gu şuň hö würt ge siz, hiç bir 
otuň sa ýa wan syz gal ma jak dy gy hak» di ý şip dir ler. Soň ra 
olar pal tasy ny egninden dü şü rip dir lerde, güýjün de ba ry ny 
edip, gü jü mi çap ma ga baş lap dyr lar.

– Ma ňa pal ta ur ma ga kim si ze rug sat ber di? – di ýip, 
gü jüm gy gy ryp dyr.

Em ma odun çy lar onuň se si ni eşit män dir we ony çap
magy do wam e dip dir ler.

Gü jüm daştö we re gi ne ga ran jak la sa, agaç şa ha la ry nyň 
üs tün de otu ryp, özü ne se red ýän köp san ly gu şy gö rüp dir. 
Şon da ol öz ýa nyn dan «Bu lar me niň çap yl ýa ny ma be gen
ýän bol ma ly» di ýip, pi kir edip dir. Em ma oňat ja se ret se äh li 
gu şuň gy nan ýan dy gy na, kä bir i niň bol sa, göz ýaş dök ýän di
gi ne göz ýe ti rip dir. Şol wagt ol bar güý jü ni jem läp:

– Guş lar, nä me üçin ag la ýar sy ňyz? Men si ze üs tüm de 
hö würt ge gur ma ga ýol ber me dim ahy ryn – di ýip dir.

Go laý rak da otu ran guş la ryň bi ri:
– Bi ze hö würt ge gur ma ga ýer ber me se le rem, biz agaç

la ry go wy gör ýä ris – di ýip jür kül däp dir. 
Gü jüm şu ýer de ýal ňy şy na dü şü nip dir we beý le ki agaç

la ryň şa ha la ryn dan ýa pyş mak üçin şa ha la ry ny giň den 
ýa ýyp, dal la is läp dir. Em ma beý le ki agaç la ryň özün den 
uzak da bo lan ly gy üçin şa ha la ry ny ola ra ýe ti rip bil män dir. 
Ol gy gy rypba gy ryp, agaç la ry kö me ge ça gy ryp dyr. Em ma 
bat ly ur lan pal ta nyň iň soň ky zar ba syn dan soň, gü jüm bir 
gap da la agyp, hiç zat aý dyp ýe tiş män dir.

Ter ji me eden
Ýe gen mäm met TaÝ ly Ýew.

Ýalňyzdaragt
Jem şid Se pa hi, eý ranly ýa zy jy

(he ka ýa)

Okuw gu tar dy, to mus ky dynç alyş möw sü mi 
do wam ed ýär. In di oku wa git mek üçin ir bi

len tur ma ga ze rur lyk ýok. Ça galaryň köpüsi ça ga lar 
sa gal dyş we dynç alyş mer kez le rin de dynç al ýan 
bol sa, kö pü si wag ty ny oba da ge çir ýär ýada spor
tuň dür li gör nü şi bi len meş gul lan mak üçin ýö ri te 
okuw la ra gat na ýar. Eý sem, bu dö wür de ýa typtur
ýan wag ty ňyz üýt ge di mi, ozal ky sy ýa ly uky ňyz dan 
lez zet al ýa ňyz my, tu ra ny ňyz da şäh da çyk bol ýa
ňyz my? Eger ýatypturýan, na har lan ýan, he re ket 
ed ýän wag ty ňyz üýt gän bol sa, si ziň «bio lo gik sa
ga dy ňy zyň» üýt ge me gi bi len bag ly bo lup bi ler. Ge
liň, on da bio lo gik sa ga dyň nä me di gi ni öw re ne liň! 

Her ada myň iş dä si, gün de lik ed ýän he re ke ti, 
uku sy baş ga ça bol ýar. Bu ze rur lyk la ryň äh li si ada
ma fi zi ki we ru hy taý dan tä sir ed ýär. Gi jegün di ziň 
24den bi ri bo lan ada ty sa gat dan baş ga ada myň 
«bio lo gik sa ga dy» hem bol ýar. Bu sa gat ada myň 
te bi gat bi len saz la şyk ly bol ma gy na tä sir ed ýär. Be
den dä ki gor mon lar bi len bag ly bo lan bu sa gat, Gün 
ba typ ga raň ky dü şen de uk la ma ly dy gy my zy, daň 
atan da oýan ma ly dy gy my zy, bel li bir wagt dan na
har lan ma ly dy gy my zy... ýat lad ýar. Ýag ny ada myň 
te bi gat bi len saz la şyk ly he re ket et me gi ni üp jün 
ed ýär. Her gün Gü nüň do gupýa şy şy ýa ly, her ýyl 
gyş da gar ýa gyp, ba har da agaç la ryň pyn tyk laý şy, 
to mus da ekin le riň ha syl be r şi ýa ly adam be de nin de 
hem yzy gi der li gaý ta lan ýan bel li bir he re ket bol ýar.

Bi ler men le riň bel le mek le ri ne gö rä, adam be de
nin de bo lup geç ýän kä bir zat lar Gün şöh le si bi len 
gö nü dengö ni bag la ny şyk ly. Her gün irden 5de siz 

uk la ýan bol sa ňyz hem be de ni ňiz «oýa nyp», kor ti
zon at ly gor mon bö lüp çy ka ryp baş la ýar. Sa gat 11 
bo lu be ren de be de niň tem pe ra tu ra sy iň ýo ka ry de
re je de gy zyp, fi zi ki iş jeň lik ýo ka ry de re jä ýet ýär. Ir
den 611 ara ly gy ada myň iň iş jeň bol ýan wag ty dyr. 
Bu wagt ara ly gyn da edi len iş hem ön jeý li bol ýar. 
Me ge rem, «Ir tu ran işin den dy nar» sö zi hem ýö

ne ýe re aý dyl man, bu ha ky ka ty tas syk la ýan bol sa 
ge rek. Gün öý län bo lu be ren de, adam da ýa daw lyk 
ala mat la ry duý lup baş la ýar we ün sü ni jem le mek 
adat da ky dan pe sel ýär. Şol se bäp li is len dik iş edi
len de ma halma hal ara kes me edil me li di gi, esa san 
hem, ys sy gün ler de gü nor tan ir kil me giň peý da ly
dy gy  bel lenil ýär. Bu uky o di ýen uzyn bol ma ly däl. 
Gü nor tan dan soň ra, sa gat 15:00 tö we re gi be de niň 
ener gi ýa sy art ýar, ýa dy tä ze len ýär. Ag şam 22:00
da be de niň iý mit siň di riş ul ga my ýu wa şa ýar. Gi
je 00:0001:00 ara ly gyn da en tä gem ýat ma dyk 
bol saňyz, beý ni be de ne uk la ma ly dy gy ny ýat lad

ýar, ýag ny ada myň güýç li uku sy tut ýar. Bu 
wagt da üns lü lik örän pes de re jä ýet ýär. Bu 
bio lo gik aý law ada myň gün de lik dur mu şy
ny saz la ma ga ýar dam ed ýär. Uky, dem alyş, 
be de niň iş jeň li gi ýa ly ýa şa mak üçin ze rur 
zat lar bio lo gik sa ga da gö rä üýt ge ýär. Be de
niň te bi gat bi len saz la şy gy nyň bo zul maz ly
gy üçin her gün  ýatypturýan, na har lan ýan, 
iş le ýän, oka ýan ýada sport bi len meş gul
lan ýan wag ty ňy üýt get mez lik örän äh mi ýet
li ha sap lan ýar. Şol se bäp li gün de lik ýe ri ne 
ýe tir ýän iş le ri mi zi şol bio lo gik sa gat la ra gö rä 
saz la ma gy en dik edin mek okan ki ta by my za 
has oňat dü şün mä ge, öw re nen mag lu ma ty
my zyň has go wy ýat da gal ma gy na, ýe ri ne 
ýe ti ri len fi zi ki işi mi ziň ön jeý li bol ma gy na we 
iň esa sy sy sag ly gy my za oňyn tä sir ed ýär.

Gün de lik dur muş da şäh da çyk we şa dy
ýan bol mak bio lo gik sa ga dyň ter ti bi ne gö rä 
he re ket et mek bi len gö nü dengö ni bag la
ny şyk ly dyr. Dynç gün le rin de hem uk la ýan 
wag ty ňy üýt get mez lik, ýag ny şol bir wagt da 
uk lap, şol bir wagt da oýan mak äh mi ýet li dir. 
«Bio lo gik sa gat» uky wag ty nyň üýt ge me gi 
bi len bo zul ýar. Bu bol sa, nä çe köp ýa tyl sada, 
gü ni bi len özü ňi ýa daw duý ma ga se bäp bol
ýar. Uzak wagt lap te le wi zo ra se ret mek, te le fo
na güý men mek, gi je giç ýat mak, ýag ty otag da 
uk la mak, aşa gal ma gal ly ýer de ýat mak, gün di
zi ne he re ket siz bol mak, açyk ho wa da gez mez lik  
ra hat uk la ma ga päs gel ber ýär.

Gaý çy. Bu gu ra lyň oba ho ja lyk ekin le ri niň 
ýap rak la ry ny, dä ne li ekin le riň ba şy ny, agaç ýap-
rak la ry ny, gyz gyn çüý şä ni, ka gy zy, ma ta ny, hat da 
po lat si mi kes mek ýa ly dür li mak sat lar üçin ula nyl-
ýan on lar ça gör nü şi bar. Okuw es ba by hök mün de 
ula nyl ýan gaý çy la ryň ça ga la ra ni ýet le nen has 
howp suz edi lip ýa sa lan la ry hem bar. Ça ga lar üçin 
ni ýet le nen gaý çy la ryň dür li reňk lisi we şe kil lisi 
onuň has-da özü ne çe ki ji bol ma gy na se bäp bol ýar. 
Eý sem, hä zir ki wagt da dür li mak sat lar üçin ula nyl-
ýan bu gu ra lyň il kin ji nus ga sy ha çan peý da bol du-
ka? Ol nä me mak sat bi len ula nyl dy ka?

Ta ryh çy la ryň çak la ma la ry na gö rä, il kin-
ji gaý çy lar Bü rünç eý ýa myn da çy kan bol ma ly.  
C şe kil li ýaý jyk la ra ber ki di len ke ser li gaý çy lar 
mi la dy dan ozal ky 1500-nji ýyl lar da Mü sür de 
sun gat eser le ri ni ýa sa mak da peý da la ny lyp dyr. 
Bu gu ral bi te wi bü rünç bö le gin den yba rat bo-
lup, gyr ky ly ga meň zeş bo lup dyr.

Rim li le riň hem bü rünç den gaý çy ýa san dyk-
la ry ba ra da mag lu mat lar bar. Bu gu ra ly mü sür-
li ler hem-de rim li ler yzy gi der li kä mil leş di rip dir-
ler. Soň ky ýyl lar da Rim de de mir gaý çy lar hem 
peý da bo lup dyr.

Bü rünç den we de mir den ýa sa lan gaý çy lar 
ga dy my Rim bi len bir ha tar da Azi ýa nyň kä bir 
ýer le rin de hem ýa sa lyp dyr. XVI asyr da Ýew-
ro pa da ula ny lan gaý çy lar hem has ir ki dö wür-
ler de ýa sa lan bu gu ral la ra meň zeş bo lup dyr. 
Gaý ça meň zeş bo lan bu gu ral lar dem ri döw-
mek ar ka ly iş le me giň tä ze usul la ry nyň peý-
da bol ma gy bi len kä mil le şip dir. 1761-nji ýyl da 
ang li ýa ly Ro bert Hink lif «Shef field» at ly gu-
ra ly oý lap tap ýar. Bu gaý çy guý ma de mir-

den ýa sa lyp dyr. Şol dö wür de beý le ki me tal gu ral-
lar ýa ly gaý çy hem dem ri döw mek ar ka ly ýa sal ýan 
eken. Em ma Hink lif dem ri guý mak ar ka ly gaý çy nyň 
köp çü lik le ýin önüm çi li gi ni ýo la goý ma gyň usu ly-
ny ta pyp dyr. Şon dan soň ra gaý çy nyň has ýö ne keý 
gör nüş le ri peý da bo lup dyr.

Hä zir ki wagt da has ki çi ça ga lar üçin ýa sal ýan 
gaý çy lar plast mas sa dan ýa sal ýan bol sa, luk man-
çy lyk mak sa dy bi len ula nyl ýan gaý çy lar pos la ma-

ýan po lat dan ýa sal ýar. Gün de lik dur muş da ula nyl-
ýan gaý çy lar bolsa, ýum şak po lat dan ýa sal ýar.

Go ýun, ge çi we ş. m. öý haý wan la ryň ýü ňü ni 
gyrk mak üçin ula nyl ýan, syn da meň zeş uzyn de-
mir gaý ça gyr ky lyk di ýil ýär.

Ha ly do ka lan da çi ti len çi ti mi gyr kyp, ha ly nyň 
ýü zü ni te kiz le mek üçin ula nyl ýan ulu rak gaý ça 
syn dy di ýil ýär.
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№ 7
Üç öl çeg li

su rat

Üç öl çeg li su ra tyň için de baş ga bir şe kil giz le nen. Ony gör mek üçin «gö züň bi len se ret me li, beý niň bi len gör me li». Su ra ty gy myl dat man sak lap,
bu lam-bu jar şe ki liň aňyr sy na se re diň we bi raz wagt dan gö zü ňi zi ýu waş lyk bi len su rat dan daş laş dy ryň! Baş ga bir şe kil peý da bo lar.

Bi rin ji ge zek de gö rüp bil me se ňiz, az-kem dynç alyp, tä ze den sy na ny şyň!
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Sahypany taýýarlan Täjigözel HAÝDAROWA.Gün de lik tä ze lik le ri «za man turk me nis tan.com.tm» saý tyn dan okap bi ler si ňiz!
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Dik li gi ne: 1. Janly organizmleriň iýmit sindirişine we madda 
çalşygyna gatnaşýan iň uly mäz. 2. Ýüz san ti met re deň bo lan uzyn
lyk öl çeg bir li gi. 3. «Ar ka ly ... gep lär, ar ka syz ça la gep lär» (na kyl). 4. 
Ýew ro pa da bir döw let. 5. Ki çeň räk gö jek gör nüş li buz bo lup ýe re 
ýag ýan ýa gyn. 7. Ke se, ýa nyn, gy şyk. 8. Gyz gyn ly gyň öl çeg bir li gi. 
10. Iň uly gur ba ga la ryň bir gör nü şi. 11. Şrift ler, ny şan lar we bel lik ler 
ýa sa mak üçin prog ram ma. 12. Gü nor ta Af ri ka da bir döw let. 13. Ka ka 
(kö ne söz). 15. Tür ki ýä niň mil li ajy ly şer be ti. 18. Yz ýa nyn dan, yzy 
bi len. 20. Ýur du myz da bir we la ýat. 23. Ki çi räk ti kin çi lik, fo tog ra fi ýa 
kär ha na sy. 26. Gü nä si ýok, gü nä li däl. 30. Aý dymsaz ter mi ni. 32. 
Og la na da kyl ýan at. 34. Kyn däl, ýe ňil. 35. Rus si ýa nyň mil li ta gam
la ry nyň bi ri. 36. Dür li.... 37. Nä sag lyk ýada şi kes ýet me gi ze rar ly 
dö re ýän yza. 41. Go ri zon tal sti rel ka. 42. Hep dä niň bir gü ni. 43. Ýew
ro pa nyň gü nor tagün do gar bö le gin de bir döw let. 44. Ter li gi gi den, 
ýum şan. 45. Mek si ka da ýa şa ýan gy zyl reňk alyn ýan mö je jik. 46. 
Eň ňit ýer, ýap gyt ýer, iniş. 50. Ýig ri mi ki log ra ma ba ra bar bo lan agyr
lyk öl çe gi. 52. Ýu ka jyk ke si lip dil nen et bö le gi niň ka ka dy lyp, bi şi ri
len gör nü şi. 56. «... sem re se, eýe si ni de per» (na kyl). 57. Sah na da 
saz lyşa hy ra na keşp ler jan lan dy ryl ýan saz ly dra ma ese ri. 58. Çen
çak. 59. Py gam ber le riň bi ri. 60. Og la na da kyl ýan at. 61. Egin.... 64. 
Do ly su rat da we ýo ka ry de re je de ka na gat lan ma duý gu sy hemde 
ka na gat la nar lyk ly ýag daý. 66. Bir za dyň dog ru ly gy na ýada nä
dog ru ly gy na bo lan ynanç, esas.

ke se li gi ne: 1. Hi mi ki ele ment. 3. «Bir itim bar üýrmezek, öýe 
adam goýbermezek» (matal). 5. Akyl ly, pa ra sat ly, akyl dar. 6. Ekil ýän 

ekin le riň düý bü ni ýum şa dyp, ha şal ot lar dan aras sa la ýyş işi. 8. No ta. 
9. Zäh met de, iş de we ş.m. zat lar da özü ni ta na dan, meş hur bo lan. 14. 
Bir zat de şil mekjaý ryl mak, ze rar ly ara lyk dan gö rün ýän ýag ty lyk. 16. 
Be den sy na sy. 17. Ge lingyz la ryň gu la gy na da kyn ýan be zeg şaýse
pi. 19. Bir oba da dog lan, bir oba da önüpösen, bir oba dan bo lan adam
la ryň ýurt daş lyk gat na şy gy ny aň lad ýan söz. 21. Bag laý jy kö mek çi. 
22. Ýew ro pa da or ta asyr lar da asyl ly at. 24. Gy za da kyl ýan at. 25. 
Der wüş, ga lan dar (kö ne söz). 27. Döw le tiň, sy ýa sy gu ra ma nyň ýada 
baş ga bir ýur da ibe ri len ýö ri te hyz mat la ryň dür li we ki li. 28. Pýe sa da 
oý na ýa nyň özü ne ýada to ma şa çy la ra ýüz le nip aý dyl ýan sö zi. 29. 
Ýo ka ry tem pe ra tu ra ly gaý ta dan iş le mek ar ka ly alyn ýan de mir üs tün
dä ki in çe, açyk ör tük. 31. Og lan la ryň üç sa ny aşy gy sü lüp oý na ýan 
oý ny. 33. No ta. 35. Is lan di ýa nyň gü nor ta syn da, Sel foss şä he ri niň go
la ýyn da wul kan kö li. 37. Ka li for ni ýa nyň gü nor ta syn da ky uly der ýa 
San ta.... 38. Aýak la ry uzyn, göw re si tok ga ja möý. 39. Küý ze ýa sa
ýan us sa. 40. Har by go şu nyň aý ra tyn bö lü mi. 44. Pla ne ta. 47. In kär 
et mek. 48. Gym mat ba ha daş. 49. An ha, ine. 50. Rus şa hy ry, ýa zy jy
sy Alek sandr Alek sand ro wiç .... 51. Mi we. 53. «... et di del mu ryp, Rehm 
et me dim bag rym erip» (Mol la ne pes). 54. Af ri ka nyň gün ba tar ke na
ryn da ky döw let. 55. Ula gyň bir gör nü şi. 58. ...ka ma ry ýyl ha sa by. 
60. Bak ja eki ni. 62. «Myh ma nyň öňün de ... goý, iki eli ni boş goý» (na
kyl). 63. Ga dy my ri miň ila ty. 65. Adam kär çi lik li, sa ly hat ly, edepek
ram ly. 67. Pa ty şa, sol tan. 68. Bag laý jy kö mek çi. 69. Türk men halk 
ýa zy jy sy ... Gow şu dow. 70. Çö rek. 71. ...daş. 72. Mü sü riň paý tag ty. 
73. Suw ly ýap, sal ma. 74. Hi mi ki ele ment. 75. Ark ti ka nyň de ňiz le rin
de ýa şa ýan de ňiz jan da ry.

29-njy Krossword Arslan DurDyýew, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.

gurbanmyrat rejepow, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.
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28-nji Krossword Maksat orAzow, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjisi.

Dik li gi ne: 1. Deňiz çuňlugyna üç ýüz met re çen li çüm mä ge müm kin çi lik ber ýän en jam. 2. Go wa
ça nyň he niz açyl ma dyk hoz şe kil li dü wün çe gi. 3. Gökçal ýada ýa şylçal reňk li mi ne ral daş. 4. Og la na 
da kyl ýan at. 5. «Bal süý ji bal dan ... süý ji» (na kyl). 6. Hin dis ta nyň pul bir li gi. 7. So rag ça lyş ma sy. 8. De ňiz 
jan dar la ry ny syn la mak üçin eme li suw how da ny. 12. Mýan ma nyň mil li ny şan la ry nyň bi ri. 14. Özü ni hon
dan bär si tut ýan, ulum sy. 17. Ýur du myz da içim lik suw çy kar ýan ho ja lyk jem gy ýe ti. 18. Ga dy my har by 
ara ba. 19. Um man da ýada de ňiz de er kin ýüz ýän buz bö le gi. 20. Saz gu ra ly. 21. Geo met ri ki fi gu ra. 24. 
Agy ry. 26. «... baş lar, ki çi iş lär» (na kyl). 28. Dö wür le ýin çap edil ýän ne şir ler. 29. Gur lu şyk ma te ria ly. 31. 
Gö ze da kyl ýan en jam. 32. Epos. 35. Da şa ry ýurt dan haý sy dyr bir ýur duň içi ne ha ryt la ry ge tir mek lik. 37. 
Süýt önü mi. 41. Ýew ro pa da or ta asyr lar da bir ti tul. 42. Ter bi ýe, ter tipdüz gün. 43. Ga dy my grek mi fo lo
gi ýa syn da  Tro ýan sö we şi niň gah ry ma ny. 45. Aga jyň ýada ösüm li giň esa sy düýp bal da gy nyň gap da
lyn dan gö ge rip çyk ýan uly gol la ry, pu dak.

ke se li gi ne: 2. Ýy la nyň bir gör nü şi. 9. Ek ran da gör ke zil ýän film. 10. Ga ýyş dan we ş.m. ti kil ýän 
uzyn gonç ly aýak gap. 11. Türk men ede bi ýa ty nyň ta ry hyn da il kin ji des san çy şa hyr Nur mu ham met .... 12. 
Ekin ekil män ýa tan boz ýer. 13. Bi ri ne ýada bir za da 
edil ýän idi, ala da, gö zeg çi lik. 15. No ta. 16. Awst ra li ýa
da iň uly köl. 17. Bir za dyň aşa gy, düý bi, te ýi. 20. Ga
wun dan alyn ýan önüm. 22. Guý ru gy ak, çy par reňk li 
(at ha kyn da). 23. Gys gyç, ysaç. 25. Gu rak, ys sy, 
güýç li çöl tü we le ýi. 27. Og la na da kyl ýan at. 28. Türk
men halk dö re di ji li gin de ma ny sy ny pi kir le nip tap ma ly 
so rag ly tap ma ça. 30. Ahyna la, zeý renç. 33. Türk
men mil li ly ba sy. 34. Aw tou lag kom pa ni ýa sy ... Mo
tors. 36. Bir den. 38. In for ma si ýa nyň muk da ry ny öl
çe me giň iň ki çi öl çeg bir li gi. 39. Ame ri ka ly akt ri sa we 
tans çy ... Sal da na. 40. ...dö nüp. 44. Gy za da kyl ýan 
at. 46. Suw de re je si niň or ta ça öl çe gi. 47. Ha ýal, ýu
waş, ça la. 48. Öz be gis ta nyň Ho rezm we la ýa tyn da 
ýer leş ýän şä her. 49. Dür li gör nüş li su ra ta dü şür mek 
üçin çe ýe po li mer su rat ma te ria ly.

1 2

3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52

53 54

55

krossword

27-nji

Dik li gi ne: 1. Uçut ýer. 2. Ot, ýa lyn. 3. Ýur du
myz da bir et rap. 4. Söz le miň kim? nä me? ni re? di ýen 
so rag la ra jo gap bo lup gel ýän baş ag za sy. 5. Ýyl gyn, 
sa zak ýa ly agaç la ryň iň ňe şe kil li in çe jik ýap ra gy. 6. 
ýuwaşýuwaşdan, haýal. 8. Gem ri ji jan dar. 9. Bug
daý ele nen de gal ýan ow nuk dä ne le ri. 10. Zu lum, 
azar ber mek. 11. Iki ýada dört ti gir li eşe ge, ýa ba go
şul ýan ulag se riş de si. 12. Ýur du myz da dynç alyş zo
la gy. 13. Oka lyp alyn ýan bi lim. 14. Ak ja toz ga gör nü
şin de ýe re düş ýän ygal. 15. Atyň toý na gy na 
ka kyl ýan de mir. 16. Uly göw rüm li kys sa ese ri. 21. 
...pes. 23. Mi we li agaç. 25. Köp ki riş li, uly kä di li, ki riş 
ka kar bi len ça lyn ýan halk saz gu ra ly. 26. Az, seý rek. 
29. Hatýa zuw iş le ri ni alyp bar ýan adam. 31. Ýal pak 
çu kur. 32. Ha ky ky däl, ýa sa ma. 33. Gyz la ryň ýeň se 
çu ku ryn da go ýul ýan çog dam saç. 34. Suw jan da ry. 
35. Ýi ti däl. 36. Ekin ek mek üçin tö we re gi çil le nen 
dört burç gör nüş li ýer, atyz. 37. Saz gu ra ly. 38. Ka
kaň eje si. 43. Pen je giň, köý ne giň we ş.m ýa ka sy na, 
ýe ňi ne da kyl ýan düw me. 45. Ro wa ýat çy, he ka ýat
çy. 47. Iň rik ga ra lan ça gy. 48. Ga py. 50. ...ka nun. 
51. Dört ta ra py suw bi len gur şa lan gury ýer.

ke se li gi ne: 1. Önüm ön dür mek bi len 
meş gul lan ýan pu dak. 3. Milli lybas. 5. Sap ly 
gu ral. 7. Uzyn ýap rak ly çe ýe şa ha ly agaç. 9. 
Uzyn däl. 11. Ser gez dan. 13. Çe piň gar şy lyk ly 
ta ra py. 15. Gy zyl gül li, ow nuk ýap rak ly agaç. 
17. Dä ne li ekin. 18. Aýa ga geý mek üçin ti kil ýän 
gap. 19. Sy gyr sü rü si. 20. Ada myň eg ni, ger de
ni. 22. Bir zat ha kyn da edil ýän oý, gam. 24. Mi
we li agaç. 26. Ne sil den ne si le geç ýän iň ýö ne
keý bir lik. 27. Bir era. 28. Na har. 29. Kesp.... 
30. Su wuk ýa rag la ryň umu my ady. 32. Ge çi niň 
bir ýa şy na ýe ten er kek jyns ly sy. 34. Köp, kän. 
39. At es ba by. 40. Gül li ke çe le riň or ta sy na ba
syl ýan, goç şa hy gör nüş li na gyş. 41. Çarh oturt
mak üçin gu ýy nyň ag zy nyň iki gap da ly na di kil
ýän agaç. 42. Äpet jandar. 44. ...is leg. 46. 
Ur ka çy ba ly gyň to hu my. 49. Aky ly gys ga. 52. 
Ýyl ha sa by ýö re di lip ug ran baş lan gyç pur sat. 
53. Og lana dakylýan at. 54. He mi şe ki si ýa ly 
bo lup du ran, he mi şe ki lik. 55. Ýo ka ry okuw 
mek dep le rin de yl myň bel li bir pu da gy bo ýun ça 
mu gal lym lar to pa ry nyň ýyg na nan ýe ri.

Üç öl çeg li su ratyň jogaby.

№ 6



Sahypany taýýarlan Hajymyrat SÖÝÜNOW.Ga ze ti mi ziň hep de lik elekt ron nus ga sy ny «za man turk me nis tan.com.tm», «turk men met bu gat.gov.tm» in ter net saýt la ryn dan hem-de «Türk men met bu gat» mo bil go şun dy syn dan okap bi ler si ňiz!

10.06.2022.
ZAMAN-TÜRKMENISTANSPORT 7

Bir söz lem de...
NBA-nyň fi na lyn da «Bos ton Sel tik» bi-

len «Gol den Steýt War ri or syň» ara syn da ky 
3-nji du şu şyk Bos ton da oý na lyp, ýer eýe le ri 
116:100 ha sa bynda ýe ňiş ga zan dy we umu-
my ha sap da 2:1 öňe saý lan dy (1-nji oýun da 
«Bos ton» 120:108, 2-nji oýun da «Gol den 
Steýt» 107:88 ha sa byn da ýe ňiş ga za nyp dy).

Is pa ni ýa nyň çem pio ny «Re al Mad rid» 
to pa ry «Çel si dä ki» şert na ma sy ta mam la nan 
29 ýa şyn da ky ger ma ni ýa ly go rag çy An to nio 
Ru di ger bi len 4 ýyl lyk şert na ma bag laş dy 
(ýyl lyk 10 mil li on ýew ro be rer).

Ang li ýa nyň «Tot ten ham» to pa ry «In-
ter» bi len şert na ma sy ta mam la nan 33 ýa-
şyn da ky hor wa ti ýa ly Iwan Pe ri şi çi 2 ýyl lyk 
şert na ma bi len dü zü mi ne goş dy.

Is pa ni ýa nyň «Wa len si ýa» to pa ry 44 ýa-
şyn da ky ita li ýa ly Jen na ro Gat tu zo ny tä lim çi-
li ge bel läp, onuň bi len 2 ýyl lyk şert na ma gol 
çe kiş di (ýyl lyk 3 mil li on ýew ro hak alar).

Ka tar 2022 Dün ýä Ku bo gy na Ýew
ro pa dan gat naş jak soň ky ýy gyn dy 

hem bel li bol dy. UEFA Pleýoff «A» to par
ça sy nyň fi na lyn da Uels bi len Uk rai na nyň 
ýy gyn dy la ry du şuş dy. Mä lim bol şy ýa ly, 
Uk rai na nyň ýy gyn dy sy ýa rym fi nal da Şot
lan di ýa ny 3–1 ýe ňip di. Kar diff şä he rin de oý
na lan du şu şyk diý seň çe ke le şik li ge çip, ýer 
eýe le ri Uels 1–0 ha sa byn da ýeň şi ni baý ram 
et di. Ýe ketäk go ly 33nji mi
nu t da Ga ret Beý liň ýe ri ne ýe
ti ren je ri me ur gu syn da And reý 
Ýar mo len ko to py ýal ňyş lyk bi
len (kel le ur gu sy) öz der we ze le
rin den ge çir di. Bu gol dan soň ýer 
eýe le ri ha sa by art dyr jak bo lup, 
myh man lar ha sa by deň le jek bo
lup, ta gal la ba ry ny et se le rem, 
ha sap üýt ge me di. Ne ti je de, 10 
ha sa byn da ýe ňiş ga za nan Uels 

64 ýyl dan soň Dün ýä Ku bo gyn da çy kyş et
mä ge hu kuk ga zan dy. Bri tan ada sy nyň we

ki li soň ky ge zek 1958nji ýyl da 
Şwe si ýa da ge çi ri len Dün ýä Ku
bo gy na gat na şyp dy . Uel siň 64 

ýyl dan soň Dün ýä Ku bo gy na gat
naş ma gy re kor da deň bo lup, on dan 

öň de 2 ýa ry şyň ara syn da şeý le köp 
wagt lap ga ra şan to par hä zir lik çe ýok.

Uel siň ýy gyn dy sy Dün ýä Ku bo
gyn da «B» to par ça da Ang li ýa nyň, 
Eý ra nyň hemde ABŞnyň ýy gyn
dy la ry bi len du şu şar.

Uelsiňýygyndysy64ýyldansoň
DünýäKubogynagatnaşar

KUartararoaranyaçýar tanaKyň15-njiýeňşi

«roLanGarroS»DiýMeKnaDaLDiýMeK

UeFaMiLLetLerLiGaSynDatäzeMöwSüM

iLKinjiýeňiş,iLKinjiDeňLiKweiLKinjiçärýeKFinaL

Dün ýä Ral li çem pio na tyn
da (WRC) möw sü miň 5nji ýa
ry şy Ita li ýa nyň Sar di ni ýa ada
syn da ge çi ril di. 21 tap gyr dan 
yba rat bo lan 307,91 ki lo metr
lik bäs le şik de «Hy un dai Shell 
Mo bis» to pa ry nyň es to ni ýa ly 

sü rü ji si Ott Ta nak 1nji ýe ri eýe
le di. Ol 3 sa gat 10 mi nut 59,1 se
kunt da pel le ha na ge lip, şu möw
süm dä ki 1nji, kar ýe ra syn da ky 

15nji ýeň şi ni ga zan dy. Ta nak kar
ýe ra syn da ky il kin ji ýeň şi ni hem 

2017nji ýyl da Sar di ni ýa ada syn da 

ga za nyp dy. Ýe ňi ji den 1 mi nut 03 
se kunt giç ge len bri ta ni ýa ly 
Kreýg Brin («MSport Ford») 
2nji, şeý lede 1,33 se kunt soň 
pel le ha na dan ge çen is pa ni ýa ly 
Da ni Sor do («Hy un dai Shell 
Mo bis») 3nji or na my na syp 

bol dy. Sa na wyň li de ri 
Kal le Ro wan pe ra ýa ry şy 
5nji orun da ta mam la dy. 

Dün ýä Ral li çem
pio na tyn da ta mam la
nan 5nji ýa ryş dan soň 
«Toyo ta Ga zoo» to pa
ry nyň fin sü rü ji si Kal le 
Ro wan pe ra 120 utuk bi
len öň de li gi ni sak la ýar.      

«Hy un dai Shell Mo bis» to pa ry
nyň bel gi ýa ly sü rü ji si Ti er ri Noý
wil liň 65 utu gy bar. Soň ky ýa
ry şyň ýe ňi ji si Ott Ta nak utu gy ny 
62ä ýe ti rip, 3nji or na beý gel di. 

Möw sü miň 6njy Ral li si 2326njy 
iýun ara ly gyn da Ke ni ýa da ge çi ri ler.

Ten nis bo ýun ça ýy lyň 2-nji «Uly tu wul ga» ýa-
ry şy – «Ro lan Gar ros» («Fran si ýa Açyk») bäs-

le şi gi ta mam lan dy. Iki hep de läp do wam eden ýa ryş-
da er kek le riň ara syn da Ra fa el Na dal, ze nan lar dan 
Iga Şwen tek ýe ňiş ga zan dy. Umu my baý rak gaz na sy 
43 mil li on ýew ro deň bo lan ýa ryş da ýe ňi ji le re aý-
ra tyn lyk da 2,2 mil li on ýew ro pul sy la gy be ril di. 

Er kek le riň ara syn da ky fi nal da is pa ni ýa ly Ra-
fa el Na dal bi len nor we gi ýa ly Kas per Ru ud du-
şuş dy. 2 sa gat 18 mi nut lap do wam eden du şu-
şyk da Na dal gar şy da şy ny 1-2-nji set de 6:3 ha sap lar 
bi len ýeň di. 3-nji set de ýe ke oýun hem ber män 6:0 
ýe ňiş ga za nan Na dal «Ro lan Gar ros da ky» 14-nji 
çem pi on ly gy na my na syp bol dy. 
«Uly tu wul ga lar da ky» 30-njy 
fi na lyn da 22-nji ku bo gy ny as-
ma na gö te ren Na dal 20 «Uly 
tu wul ga» ga za nan ser bi ýa ly 
No wak Jo ko wiç hem-de şweý-
sa ri ýa ly Ro jer Fe de rer den 2 çem-
pi on lyk öňe saý lan dy. Bu onuň 
toýunsow meý dan ça da ky 63-nji, 
umu my lyk da kar ýe ra sy bo ýun ça-
da 92-nji ku bo gy bol dy. 3-nji iýun-
da 36 ýa şy ny dol du ran Na dal «Ro-
lan Gar ros da» çem pi on lyk ga za nan 

iň ýa şu ly ten nis çi hök mün de ha sa ba alyn dy. Bir «Uly 
tu wul ga da» iň köp çem pi on lyk ga za nan ten nis çi re-
kor dy ny ös dü ren Na dal «Fran si ýa Açyk da» şu wag ta 
çen li ge çi ren 115 du şu şy gyn da di ňe 3 ge zek ýe ňil di. Ol 

«Ro lan Gar ros da» 2005-nji ýyl da 19 
ýa şyn da ka fi nal da Ma ria no Pu er ta-

ny ýe ňip, il kin ji ku bo gy ny alyp dy. 
2006-2007-2008-2011-nji ýyl lar da 
Ro jer Fe de re ri, 2010-njy ýyl da Ro-

bin Sö der lin gi, 2012-2014-2020-nji 
ýyl lar da No wak Jo ko wi çi, 2013-nji 
ýyl da Da wid Fer re ri, 2017-nji ýyl da 
Sta nis las Waw rin ka ny, 2018-2019-
njy ýyl lar da Do mi nik Ti mi hem-de 
2022-nji ýyl da-da Kas per Ruu dy 
ýeň di. Is pa ni ýa ly ten nis çi, «Fran si-

ýa Açyk da» il kin ji ge zek 2009-njy 
ýyl da 4-nji tap gyr da şwe si ýa ly Sö-

der ling den ýeň lip di. On dan soň 2015-nji 
ýyl da çär ýek fi nal da, 2021-nji ýyl da-da ýa rym 

fi nal da Joko wiç den as gyn gel di. 2005-nji ýyl-
dan bä ri ge çi ri len 18 ýa ry şyň 14-sin de ku bo gy 
alan Na dal 2016-njy ýyl da 3-nji tap gyr da şi ke si 
se bäp li ýa ryş dan çe ki lip di. Na dal kar ýe ra sy bo-
ýun ça il kin ji ge zek bir möw süm de il kin ji 2 «Uly 
tu wul ga» ku bo gy ny ga zan dy.

Mo to GP bo ýun ça möw sü miň 9njy ýa
ry şy Is pa ni ýa nyň Mont me lo şä he rin dä

ki «Bar se lo naKa ta lun ýa» tras sa syn da 
ge çi ril di. 24 aý law dan yba rat bo lan bäs le
şik de «Mons ter Ener gy Ya ma ha» to pa ry
nyň fran suz sü rü ji si Fa bio Ku ar ta ra ro ýe

ňi ji bol dy. Ol 40 mi nut 29,360 se kunt da 
pel le ha na dan ge çip, möw süm dä ki 2nji, 
kar ýe ra syn da ky 10njy ýe ňşini ga zan dy. 
Ýa ryş da 23nji ýer le ri «Ducati Pra mac» 
to pa ry nyň sü rü ji le ri eýe le di. Ýe ňi ji den 
6,473 se kunt yza ga lan is pa ni ýa ly Hor ge 
Mar tin 2nji, 8,385 se kunt soň pel le ha na 
ge len fran si ýa ly Ýo hann Zar ko 3nji or na 
my na syp bol dy. «Ap ri lia» to pa ry nyň is pa

ni ýa ly sü rü ji si Aleiks Es par ga ro 1nji 
orun da bar ýar ka, ýe ňiş ga za nan dy
ryn öý düp tiz li gi ni pe selt di. Ýa ry şyň 
do wam ed ýän di gi ni gij räk aňyp, tä ze
den tiz li gi ni art dyr sada, ol 5nji ýer 
bi len oň ňut et me li bol dy.

Çem pi on lyk ug run da gö reş alyp 
bar ýan ita li ýa ly sü rü ji ler – Enea Bas
tia ni ni («Ducati Gre si ni») bi len Fran
çes ko Ba naia («Ducati Le nova») ir ki 
aý law lar da awa ri ýa uç rap, ýa ry şy ta
mam lap bil me di ler.

Ge çi ri len 9njy ýa ryş dan soň utu
gy ny 147ä çy ka ran Fa bio Ku ar ta ra ro 
ara ny azow lak açyp baş la dy. 2nji 
ýer dä ki Aleiks Es par ga ro nyň 125, 
3nji orun da ky Enea Bas tia ni niň 
94 utu gy bar. Utu gy ny 91e çy ka
ran Ýo hann Zar ko 81 utuk da ga lan 
Fran çes ko Ba naia dan öňe geç di. 

Möw sü miň 10njy ýa ry şy 19
njy iýun da Ger ma ni ýa nyň Hoenş
taýnErns tall şä he rin de ge çi ri ler.

Ze nan la ryň ara syn da ky fi nal 1 sa gat 8 
mi nut lap do wam et di. Pol şa ly Iga Şwen tek 
bi len ame ri ka ly Ko ko Ga uf fyň ara syn da ky fi
na lyň 1nji se tin de ýew ro pa ly ten nis çi 6:1 ha
sa byn da üs tün çyk dy. 2nji set de 6:3 ha sa
byn da öňe saý la nan 21 ýa şyn da ky Iga 
Şwen tek 2020nji ýyl dan soň 2nji «Ro lan 
Gar ros» çem pi on ly gy ny ga zan dy. Şwen tek 
2020nji ýy lyň fi na lyn da baş ga bir ame ri ka ly 
So fi ýa Ke ni ni ýe ňip di. Şu möw süm de yz ly
yzy na 6njy, kar ýe ra sy bo ýun çada 9njy 
ku bo gy ny as ma na gö te ren Şwen tek 35 du
şu şyk dan bä ri ýe ňil män gel ýär. Iň soň ky ge
zek ame ri ka ly Se re na Wil liams 2000nji ýyl
da yz lyyzy na 35 du şu şyk da ýe ňiş ga za nyp dy.

Ştef fi Graff dan soň «Uly tu wul ga da» fi na la 
çy kan iň ýaş ten nis çi ady ny alan Ko ko Gauff 
du şu şyk dan soň Şwen te gi mä hir li gut la dy.

Dur zup bol ma ýan Şwen tek

Mes si niň 5 go ly

UEFA Mil let ler Li ga syn da tä ze möw sü me 
ba dal ga ber lip, to par lar öz li ga la ryn da eý-

ýäm 2 du şu şyk ge çir di ler. «A» Li ga 1-nji to-
par ça da ku bo gyň soň ky eýe si Fran si ýa nyň 
ýy gyn dy sy öz meý dan ça syn da Da ni ýa dan 
2–1 as gyn gel di. Ben ze ma nyň (51) go ly bi-
len öňe ge çen fran suz lar Kor ne liu syň (68, 
88) gol la ry na çä re ta pyp bil me di.  Fran-
si ýa nyň ýy gyn dy sy 2-nji du şu şy gyn da 
myh man çy lyk da Hor wa ti ýa bi len 1–1 deň-
me-deň oý na dy. Germaniýaly Ralf Rag-
nik Awst ri ýa nyň mil li ýy gyn dy sy nyň tä lim çi si hök mün-
de il kin ji du şu şy gyn da myh man çy lyk da Hor wa ti ýa ny 
3–0 ýeň di. Awst ri ýa nyň ýy gyn dy sy öz meý dan ça syn-
da bol sa Da ni ýa dan 2–1 as gyn gel di.

«A» Li ga 2-nji to par ça da Is pa ni ýa bi len Por-
tu ga li ýa utuk la ry paý laş dy lar (1–1, Mo ra ta 25 
— Hor ta 82). Şweý sa ri ýa ny 2–1 ýe ňen çeh ler 
öz meý dan ça syn da Is pa ni ýa bi len 2–2 ha sa-
byn da deň me-deň oý na dy lar. Is pan lar soň-
ky mi nut da ýeň liş den ha las bol du lar (Pe şek 
4, Kuh ta 66 — Ga wi 45+3, Mar ti nes 90). 

Por tu ga li ýa nyň ýy gyn dy sy bol sa Şweý sa ri ýa dan 4–0 
üs tün çyk dy (Kar wal ýo 15, Ro nal do 35, 39, Kan se lo 

68). Du şu şyk da Ro nal do 2 ge zek ta pa wut la nyp, 
mil li ýy gyn dy da ky gol la ry nyň sa ny ny 117-ä ýe tir di.

«A» Li ga 3-nji to par ça da Ita li ýa bi len Ger-
ma ni ýa nyň ýy gyn dy la ry nyň öza ra oý ny 1–1 
ha sa byn da deň me-deň gu tar dy (Pel leg ri ni 70 
— Kim mih 73). Weng ri ýa öz meý dan ça syn da 
Ang li ýa ny So bos lai niň 66-njy mi nut da pe nal ti-

den ge çi ren go ly esa syn da 1–0 ýeň di. Wen ger-
ler 60 ýyl dan soň Ang li ýa ny il kin ji ge zek ýeň me gi 

ba şar dy. Ang li ýa ny soň ky ge zek 1962-nji ýyl da Dün ýä 
Ku bo gyn da 2–1 ha sa byn da ýeň li şe se ze war eden wen-
ger le re şon dan bä ri 15 oýun da iň lis le ri ýeň mek ba şart-

ma dy. Ger ma ni ýa bi len Ang li ýa nyň ara syn da ky 
oýun 1-1 deň lik de ta mam lan dy. Iň lis le riň ha sa-

by deň län go lu ny 88-nji mi nut da Har ri Keýn 
pe nal ti den ge çir di. Ol 71-nji du şu şy gyn da 
50-nji go lu ny ge çi rip, Weýn Ru ni niň re kor-

dy na (53 gol) ýe ne bir ädim go laý la dy. Ita li-
ýa bol sa öz meý dan ça syn da Weng ri ýa ny 2–1 ýeň di 
(Ba rel la 30, Pel leg ri ni 45 — Man çi ni 61 ö.d.).

«A» Li ga 4-nji to par ça da Pol şa Uels den 2–1 üs tün 
çyk dy. Ni der land lar bol sa Bel gi ýa ny myh man çy lyk da 
4–1 ha sa byn da ýeň me gi ba şar dy. Ni der land lar Bel gi-
ýa ny şu asy ra ge çip, il kin ji ge zek ýeň li şe se ze war et di. 
Bel gi ýa 2-nji du şu şy gyn da Pol şa dan 6–1 üs tün çy kyp, 
1-nji oýun da ky ýeň li şiň öwe zi ni dol dy. Du şu şyk da Tros-
sard 2 gol ge çir di. Ni der land lar myh man çy lyk da Uels bi-
len du şu şyp, soň ky mi nut lar da ha sa by deň let se ler hem, 
ahy ryn da ýe ňiş ga zan ma gy ba şar dy (Nor ring ton-De wis 
90+2 — Ko op mei ners 50, Weg horst 90+4).

Öz be gis tan da do wam ed ýän 23 ýa şa çen li le
riň ara syn da ky Azi ýa Ku bo gy ýa ry şyn da (U

23) il deş le ri miz çär ýek fi na la çyk ma gy ba şar dy. 
Il kin ji ge zek gat naş ýan Türk me nis ta nyň ýaş lar 
ýy gyn dy sy to par ça da ky du şu şyk la ryn da üs tün
lik li çy kyş et di. Türk men fut bol çy la ry to par ça da
ky 1nji oý nun da ýer eýe le rin den 1–0 as gyn gel di. 
Öz begistana ýe ňiş ge ti ren ýe ketäk go ly 75nji 
mi nut da pe nal ti den Ulug bek Ho şi mow ge çir di. Il
deş le ri miz 2nji du şu şy gyn da Eý ra nyň ýaş lar ýy
gyn dy sy bi len du şuş dy. Çe ke le şik li ge çen oýun da 
türk men fut bol çy la ry 2–1 ha sa byn da ýe ňiş ga zan
dy. Du şu şy gyň 8nji mi nu tyn da Ali re za Ba wi eh 
eý ran ly la ry öňe çy kar dy. Bu gol dan 20 mi nut soň, 
has ta ky gy, 28nji mi nut da Ar zuw gu ly Sa par gu ly
ýe wiň pe nal ti den ge çi ren go ly bi len ha sap deň len
di. Oý nuň 63nji mi nu tyn da Eý ra nyň go lu ny ge çi
ren Ali re za Ba wi eh gy zyl kart alyp, meý dan ça dan 
çy ka ryl dy. Du şu şy gyň 80nji mi nu tyn da Teý mur 

Ça ry ýe wiň owa dan ur gy bi len ge çi ren go ly il deş
le ri mi ze ýa ryş da ky il kin ji ýeň şi ni ga zan dyr dy. 

Türk me nis ta nyň ýaş lar ýy gyn dy sy to par ça da
ky soň ky du şu şy gyn da Ka ta ryň ýaş lar ýy gyn dy
sy bi len öza ra güýç sy na nyş dy. 1nji ýa ry my gol
suz ge çen oý nuň 2nji ýa ry myn da 4 gol ha sa ba 
alnyp, ola ry 2 fut bol çy öz at la ry na ýaz dyr dy lar. 
Gol la ryň iki si ni il ki ka tar ly lar ge çir me gi ba şar dy. 
Ýag ny gar şy lyk la ýyn hü jüm ler de Ah med AlTai ri 
8 mi nu tyň do wa myn da, 65nji we 73nji mi nut
lar da Ka ta ry 2–0 öňe saý la dy. Şol pur sada çen li 
bir nä çe amat ly pur sat la ry el den gi de ren il deş le ri
miz ruh dan düş män des si ne ha sa by deň le me giň 
höt de sin den gel di. Oý na äti ýaç dan gi ren Be genç
my rat My ra dow 7 mi nut da, has ta ky gy, 75nji we 
82nji mi nut lar da ta pa wut la nyp, ha sa by deň le
me gi ba şar dy. Du şu şyk 22 ha sa byn da deň lik de 
ta mam lan dy. Ne ti je de, 4 utuk top lan türk me nis
tan ly fut bol çy lar to par ça da 7 utuk ly Öz be gis tan

dan soň ikin ji ýe ri eýe läp, il kin ji ge zek gat naş ýan 
ýa ry şyn da çär ýek fi na la çyk dy. Türk me nis ta nyň 
ýaş lar ýy gyn dy sy çär ýek fi nal da «B» to par ça nyň 
li de ri Awst ra li ýa nyň ýaş lar ýy gyn dy sy bi len du
şu şar. Du şu şyk şen be gü ni – 11nji iýun da 18:00
da oý na lar. Çär ýek fi nal da Öz be gis ta nyň ýaş lar 
ýy gyn dy sy «B» to par ça da 2nji ýe ri eýe län Yra
gyň ýaş lar ýy gyn dy sy bi len du şu şar. 

«A» to par ça nyň du şu şyk la ry: 
Eý ran—Ka tar: 1–1 (Şah ria ri 90 — AlGa ne hi 

87), Öz be gis tan—Türk me nis tan: 1–0 (Ho şi mow 
75 p); Türk me nis tan—Eý ran: 2–1 (Sa par gu ly ýew 
28 p, Ça ry ýew 80 — Ba wi ýeh 8), Ka tar—Özbe
gis tan: 0–6 (Ja lo lid di now 5, Er ki now 20, Nor ça
ýew 45+1, Ho şi mow 60, Aý man 63 ö.d., Ji ýa now 
67); Ka tar—Türk me nis tan: 2–2 (AlTai ri 65, 73 — 
My ra dow 75, 82), Öz be gis tan—Eý ran: 11 (Ju ra
ku zi ýew 22 – Ýou se fi 62).

Is pa ni ýa da oý na lan ýol daş lyk du şu şy gyn da 
Ar gen ti na nyň ýy gyn dy sy Es to ni ýa dan 50 üs tün 
çyk dy. Du şu şyk da 5 go ly hem Lio nel Mes si öz ady
na ýaz dyr dy. Su per ýyl dyz du şu şy gyň 8nji, 45nji, 
47nji, 71nji hemde 76njy mi nut la ryn da ta pa wut
la nyp, mil li ýy gyn dy da ky il kin ji pen tatri gi ni et di. Ol 
kar ýe ra sy bo ýun ça 2nji ge zek bir du şu şyk da 5 gol 
ge çir di. Şol bir wag tyň özün de 56njy hettri gi ni 
eden Lio nel Mes si niň mil li ýy gyn dyda ky gol la ry nyň 
sa ny 86a ýet di (162 oýun da). Ol bu ugur da Fe rens 
Puş kaş dan öňe saý lan dy. Mes si den öň de ma laý zi
ýa ly Moh tar Da ha ri (89 gol, 142 oýun), eý ran ly Ali 
Daei (109 gol, 148 oýun) hemde por tu ga li ýa ly Kris
tia no Ro nal do (117 gol, 188 oýun) bar. Es to ni ýa nyň 
ýy gyn dy sy Mes si niň gol ge çi ren 30njy ýy gyn dy sy 
bol dy (51 ýy gyn dy). Umu my lyk da Mes si niň gol ge
çi ren to par la ry nyň sa ny 118e ýet di.

Dünýä

tarap
Kubogyna

Kataryň ýygyndysy
Ýer eýeleri -

Ýe ne-de 5 aý tö we re gi wagt dan Azi ýa yk ly myn da, 
Ka tar da Ýer şa ry nyň iň uly ikin ji sport baý ram çy ly-

gy ha sap lan ýan fut bol bo ýun ça Dün ýä Ku bo gy ge çi ri-
ler. Oňa gat naş ýan 32 ýy gyn dy nyň 30-sy bel li bo lup, 
ga lan 2-si hem gel jek hep dä niň do wa myn da kes git-
le ner. Biz bol sa ga ze ti miz de, yzy gi der li ýag daý da 
ýa ry şa gat naş ýan ýy gyn dy lar ba ra da gys ga ça 
mag lu mat ber me gi we il ki bilen çem pio-
na ty gu raý jy, ýer eýe le ri Ka ta ryň ýy-
gyn dy syn dan baş la ma gy ma kul bil dik.

1971-nji ýyl da ga raş syz bo lan Ka ta-
ryň fut bol fe de ra si ýa sy 1960-njy ýyl da 
esas lan dy ryl ýar. 1970-nji ýyl da FI FA-nyň 
ag za ly na ka bul edi len Ka ta ryň ýy gyn dy-
sy Ar gen ti na — 1978 Dün ýä Ku bo gyn dan 
bä ri saý la ma tap gyr la ry na gat na şyp gel ýär. 
Il kin ji ge zek Dün ýä Ku bo gy na gat naş ýan Ka ta ryň ýy-
gyn dy sy mun dan ozal ir ki ýyl lar da saý la ma oýun la ry nyň 
il kin ji tap gyr la ryn dan yzy na gaýd ýar dy. Ola ryň mun dan 
öň Dün ýä Ku bo gy na go laý lan ýy ly 1990-njy ýyl bo lup-
dy. Şon da Azi ýa yk ly my nyň saý la ma oýun la ry nyň fi nal 
bö le gin de Ko re ýa Res pub li ka syn dan hem-de BAE-den 
soň 3-nji ýe ri eýe läp di. Soň ky ýyl lar da Azi ýa dan gat naş-
ýan la ryň sa ny nyň kö pel me gi niň hem ola ra oňyn tä si ri 
bol ma dy. Zo la gyň saý la ma tap gy ry nyň fi nal to par ça sy na 
çyk sa-da, he mi şe Ko re ýa Res pub li ka syn dan, Eý ran dan, 
Awst ra li ýa dan, Sa ud Ara bys ta nyn dan, Ýa po ni ýa dan yza 
gal dy. Ne ti je de, ýer eýe si hök mün de (Dün ýä Ku bo gy na 
gat naş ma gyň iň aň sat usu ly) Ka tar il kin ji ge zek iň uly fut-
bol baý ram çy ly gy na gat na şar. Gat naş mak bi len çäk len-
män ýa ry şy gu raý jy hök mün de çy kyş eder.

Ka taryň ýygyndysyna şu wag ta çen li ag la ba bra zi-
li ýa ly hü när men ler tä lim ber di. Olardan Di no Sa ni, 
Se bas tio La za ro ni, şeý le-de fran si ýa ly meş hur 
tä lim çi Bru no Met su, urug waý ly Hor ge Fos sa ti 
ýa ly tä lim çi ler bel len mä ge my na syp dyr. Ka ta ryň 
ýy gyn dy sy na hä zir ki wagt da is pa ni ýa ly Fe liks 
San çes tä lim ber ýär. 2017-nji ýyl da bu we zi pä 
bel le nen tä lim çi niň öňün de goý lan esa sy mak-
sat öz le rin de ge çi ril jek Dün ýä Ku bo gyn da üs tün-
lik ga zan mak dyr. Ýur duň fe de ra si ýa sy, şol san da 
tä lim çi bu ugur da öňegi diş lik ler ga za nyp, 2019-njy ýyl da 

Azi ýa Ku bo gyn da ta ry hy çem pi on ly ga eýe bol dy.
Ýy gyn dy ny düz ýän äh li oýun çy-da Ka ta ryň 

çem pio na tyn da çy kyş ed ýän fut bol çy lar bo-
lup, çem pio nat da ky le gio ner siz to par la ryň 
bi ri bo lar. Der we ze çi Sa ad Al Şib, go rag çy lar 
Ro-Ro (as ly por tu ga li ýa ly), Ab del ka rim Has-
san, Bua lem Ho uk hi, Ta rek Sal man, ýa rym go-
rag çy lar Ab du la ziz Ha tem, Ali As sa dal la, Ka rim 
Bo di af, hü jüm çi ler Al mo ez Ali, Ak ram Afif, Has-

san Al-Haý dos, Mu ham med Mun ta ri ýy gyn dy nyň esa sy 
ýyl dyz la ry ha sap lan ýar. To pa ryň iň esa sy ýyl dy zy bol sa 
25 ýa şyn da ky hü jüm çi Al mo ez Ali bo lup, 72 oýun da 39 
gol ge çir di. Ali Azi ýa Ku bo gy 2019-yň iň ne ti je li fut bol-
çy sy bo lup dy. As ly su dan ly bo lan oýun çy Ali Awst ri ýa-
nyň LASK fut bol klub aka de mi ýa sy nyň uçu ry my dyr.

Ka ta ryň ýy gyn dy syn da iň köp gol ge çi ren 
fut bol çy Mu ba rak Mus ta fa (1992—2004) 

bo lup, ol 85 oýun da 41 ge zek ta pa wut-
lan dy. Al mo ez Ali niň ony geç me gi ne 
ga ra şyl ýar.

Ýy gyn dy da iň köp çy kyş eden fut-
bol çy Has san Al-Haý dos bo lup, ol 163 

du şu şyk da mil li to pa ryň köý nek çe si ni 
geý di. Ol gol ge çir mek de-de 4-nji ýer de 

bar ýar (33 gol).
Ka ta ryň ýy gyn dy sy nyň şu wag ta çen li ga za nan 6 

ku bo gy bo lup, ola ryň iň ab raý ly sy 2019-njy ýyl da Azi ýa 
Ku bo gy dyr. Şol san da Azi ýa oýun la ryn da 1, Arap Pars 
aý la gy ku bo gyn da 3 hem-de Gün ba tar Azi ýa çem pio na-

tyn da 1 ge zek ýe ňi ji bol dy.
Dün ýä Ku bo gy nyň saý la ma tap gy ry nyň çä-

gin de 108 du şu şyk (50 ýe ňiş, 22 deň lik, 36 
ýeň liş, 178—110 gol) ge çi ren Ka ta ryň ýy-

gyn dy sy  il kin ji oý nu ny 1970-nji ýyl da 
Bah reýn bi len ge çir ýär. Şon da to par 
2–1 ha sa byn da utul ýar. To pa ryň iň 
uly ha sap ly ýeň şi 2015-nji ýyl da ky 

Bu tan bi len ge çi ri len du şu şyk dy. Şon da 
ka tar ly lar gar şy da şy nyň der we ze sin den 

jo gap syz 15 gol ge çir ýär. Iň uly ha sap ly ýeň-
li şi bol sa Ku weýt den 9–0 utu lan du şu şy gy dyr (1973).

Azi ýa Ku bo gy na 10 ge zek gat na şan Ka ta ryň 
ýy gyn dy sy nyň FI FA ta ra pyn dan ge çen ýyl Ka tar da 
ge çi ri len Pars aý la gy ku bo gy ýa ry şyn da üçün ji ýeri 
eýe le me gi ola ry az da-kän de gy nan dyr dy.

FI FA-nyň sa na wyn da 51-nji orun da bar ýan Ka ta ryň 
ýy gyn dy sy Dün ýä Ku bo gy ny gu raý jy ýurt bol sa-da, 
ýa ry şyň fa wo ri ti däl di gi hem mä mä lim. Köp ler Ka ta ry 
Gü nor ta Af ri ka dan soň to par ça dan çy kyp bil me jek ýer 
eýe si hök mün de gör ýän bol sa-da, ka tar ly lar – tä lim çi, 

fut bol çy lar, de giş li ýol baş çy lar we ýer li halk çem-
pio na tyň öz le ri üçin şow ly ge çje gi ne uly ynam, 
umyt bil dir ýär ler. Olar iň bol man da to par ça dan 

çy kyp, 1/8 fi na la, hat da bo lup bil se, çär ýek 
fi na la çen li hem gel me gi ar zuw ed ýär ler. 
Bu ar zu wyň ha syl bo lup-bol ma ja gy na 
ýe ne-de 160 gün den baş la jak XX Dün ýä 
Ku bo gyn da göz ýe ti re ris.
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«Zaman-Türkmenistan»
 gazetine 2022-nji ýylyň
II ýarym ýyllygy üçin

abuna ýazylyşygy dowam 
edýär. Gazetimize ýazylmak 

üçin «Türkmenpoçta»
poçta aragatnaşyk 

kompaniýasynyň islendik
 şahamçasyna ýüz tutup 

bilersiňiz!

Ga ze ti mi ziň hep de lik elekt ron nus ga sy ny 
«za man turk me nis tan.com.tm»,

«turk men met bu gat.gov.tm» in ter net
saýt la ryn dan hem-de «Türk men met bu gat» 

mo bil go şun dy syn dan okap bi ler si ňiz!

IndeksI 69477.

Türkmenistandaky gurluşyk we hojalyk harytlarynyň
iň iri söwda merkezler toplumy

«Ak Ga ýa» Türk me nis ta nyň paý tag tyn da ky iň uly dü kan la ryň bi ri  bolup, ho ja lyk we gur lu şyk ha ryt la ry nyň köp 
gör nü şi ni, şol san da öz söw da bel lik le ri bi len el ýe ter li ba ha dan ha ryt la ry hö dür le ýär.

«Ak Ga ýa» dü ka ny nyň esa sy ug ry lo maý we bö lek söw da bo lup dur ýar.
Dü kan da ýö ri te bö lüm ta ra pyn dan hi li ne gö zeg çi lik edil ýän ha ryt lar hö dür len ýär. Is len dik önüm tek je le re çy ka

ryl maz dan ozal, müş de ri le ri mi zi be gen dir mek üçin ýö ri te saý lan ýar.
Biz di ňe bir ha ryt la ryň hi li ba ra da däl, eý sem, ba ha la ry ba ra dada ala da ed ýä ris, ýur du my zyň ba za ryn da ky 

ýag daý la ra we is leg le re yzy gi der li gö zeg çi lik ed ýä ris. Bu bol sa, ha ryt la ryň ba ha la ry ny müş de ri le ri mi ziň bäh bi di ne 
gö rä saz la ma ga müm kin çi lik ber ýär.

Aly jy la ryň sa ny yzy gi der li art ýar, ýö ne ola ryň her si niň öz is leg le ri niň, müm kin çi lik le ri niň we ze rur lyk la ry nyň bar
dy gy ny göz öňün de tut ýa rys. Şo nuň üçin dü kan da is len dik is leg hemde müm kin çi lik üçin ha ryt lar hö dür len ýär. 
Ola ryň ara syn da biz aşak da ky la ry aý ra tyn bel läp bi le ris:

Şeý le hem «Ak Ga ýa» dü ka nyn da ha ryt la ryň köp gör nü şi el ýe ter li bo lup, bi ziň müş de ri le ri miz hyz mat la ry myz
dan hemde dü ka nyň çä gin de iş alyp bar ýan hyz mat daş la ry my zyň hyz mat la ryn dan peý da la nyp bi ler ler.

Äh li müş de ri le ri miz üçin dü kan da ar zan la dyş ul ga my he re ket edip, wag talwag tal ar zan la şyk lar ge çi ri lip du rul ýar.
Di ňe «Ak Ga ýa» dü ka nyn da äh li ar zuw la ry ňy zy ama la aşy ryp bi ler si ňiz hemde ar zuw eden zat la ry ňy zy el ýe

ter li ba ha dan sa tyn alyp bi ler si ňiz.
Dü kan da sa tuw ge ňeş çi le ri miz si ze he mi şe kö mek eder ler, olar wag talwag tal okuw kurs la ry ny geç ýär ler hem

de üp jün edi ji ler den tä ze önüm le ri öw ren ýär ler.
Şeý le hem äh li tö leg müm kin çi lik le ri miz bar: nagt, pul ge çir mek, kart ar ka ly.
Uly göw rüm li ha ryt la ryň el til me gi ba ra da ala da et mäň, biz ola ry abat ýag daý da we öz wag tyn da si ze ýe ti re ris.

Durmuştehnikalary
Ýumşakmebeller
Howlyüçinmebeller
Çagalarüçinweýatylýanotagmebelleri
Aşhanamebelleri
Sportbilenmeşgullanmaküçinniýetlenenharytlar
Balyktutmaküçinniýetlenenharytlar
Welosipedler
Himikiserişdeler

Gurluşykmateriallary
Lýustralarweyşyklandyryşenjamlary
Güller
Küýzeler
Howlywebaglarüçinharytlar
Gapylar
Penjireler
Santehnika
Sowgatlyklar

Penjireleriňsargydy
Dizaýnwetaslamadüzmek
Gurluşykhyzmatlary
Enjamlarygurnamak

Sargytlaresasyndaýöritemebelleritaýýarlamak
Howlynybetonküýzelerbilenbezemek
Tikinçilik
Şeýlehemaragatnaşykwekofeüçintöleg.

S/B: 204122504595

BildirişlEr
Türk me nis ta nyň Ma li ýe we yk dy sa dy ýet mi nistr li gi niň Ýu ri dik şahs la

ry we ma ýa go ýum tas la ma la ry döw let ta ra pyn dan bel li ge al mak bö lü mi 
ta ra pyn dan 25220395 sa naw bel gi si bi len 13.05.2022nji ýyl da bel li ge 
al nan «Gü nor ta gur na ýyş gur lu şyk» ho ja lyk jem gy ýe ti niň gu ra ma çy lyk
hu kuk gör nü şi niň üýt gäp, mun dan beý läk «Gü nor ta gur na ýyş gur lu şyk» 
hu su sy kär ha na sy na öw rül ýän di gi ni mä lim ed ýä ris.

***
S.A.Ny ýa zow adyn da ky Türk men oba ho ja lyk uni wer si te ti niň Türk me

na bat ag ro se na gat or ta hü när okuw mek de bi ta ra pyn dan Jo ra ýe wa Ogul
se nem Ab dy ýew na 04.07.2013nji ýyl da ber len 209 bel gi li  wagt la ýyn şa
ha dat na ma nyň ýi ti ri len di gi se bäp li, ony güý jü ni ýi ti ren di ýip ha sap et me li.
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