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TÜRKMENISTAN
MILLI GYMMATLYKLARYNYŇ
DÜZÜMLERINI GIŇELDÝÄR
Halkara ahalteke atçylyk we “Türkmen alabaý itleri”
assosiasiýalarynyň merkezi açyldy
Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň orunbasary, Halkara
ahalteke atçylyk assosiasiýa
synyň we Halkara “Türkmen
alabaý itleri” ass os ias iý a
syn yň ýolb aşç ys y Serd ar
B e r d i m u h a m e d o w dab a
raly ýagdaýda täze binanyň
toý bagyny kesdi. Halkara
ahalteke atçylyk assosiasiýa
synyň we Halkara “Türkmen
alabaý itleri” assosiasiýasy
nyň merkeziniň binalar top
lumy açyldy. Soňra dabara
gatnaşyjylar merkeziň gurluşy
we üpjünçiligi, hünärmenleriň
netijeli işlemegi hem-de dürli
çäreleri geçirmek üçin bu ýer
de döredilen şertler bilen ta
nyşdylar.
Binanyň birinji gatynda mu
zeý ýerleşdirilip, onda tutuş
dünýäde meşhurlyga eýe bo
lan ahalteke bedewleriniň we
özüniň ajaýyp häsiýeti bilen

AŞGABAT, 21-nji aprel
(TDH). Şu gün paýtagtymyz
da Halkara ahalteke atçylyk
assosiasiýasynyň we Halkara
“Türkmen alabaý itleri” asso
siasiýasynyň merkeziniň açylyş
dabarasy boldy. Bu merkez mil
letiň baý mirasyny aýawly sakla
mak, öwrenmek hem-de dünýä
ýaýmak maksady bilen, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň baştutan
lygynda Türkmenistanda ýaý
baňlandyrylan giň gerimli işlere
mynasyp goşant bolar. Şeýle
hem şu gün bu ýerde Türkmen
alabaýynyň baýramyna bagyş
lanan Halkara “Türkmen ala
baý itleri” assosiasiýasynyň
nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu
baýramçylyk döwlet Baştuta
nymyzyň degişli Permanyna la
ýyklykda, her ýyl aprel aýynyň

soňky ýekşenbesinde Türkmen
bedewiniň milli baýramy bilen
bilelikde belleniler.
Ajaýyp, gözelligi boýunça
kämil behişdi bedewlerimiz
hem-de edermen alabaýlary
myz ähli döwürlerde türkmen
halkynyň wepaly dostlary we
hemralary, buýsanjy we baý
lygy hasaplanyp geldi. Bu gün
gadamy batly ahalteke bede
wi hem-de gaýduwsyz alabaý
düýpli özgertmeler we ösüş
ýolunda uly üstünlikleri gazan
ýan Watanymyzyň döredijilik
kuwwatynyň aýdyň beýanyna
öwrüldiler. Hormatly Preziden
timiziň taýsyz tagallalary neti
jesinde, gözbaşyny asyrlaryň
jümmüşinden alyp gaýdýan at
şynaslyk we itşynaslyk sungaty
mynasyp dowam etdirilip, täze
ösüşlere eýe boldy.

ýurdumyzyň çäkleriniň daşyn
da hem meşhurlyk gazanan
alabaýlaryň özboluşly heýkel
leri we olaryň aýratynlyklaryna
bagyşlanan nakgaş eserleri,
ahalteke bedewleriniň we ala
baýlaryň şekilleri çitilen halylar
görkezilýär. Bu ýerde hünär
men muzeý gymmatlyklary
barada giňişleýin maglumat
berdi. Hormatly Prezidentimi
ziň “Türkmen alabaýy” goş
gusynyň hala çitilen nusgasy
muzeýiň görnükli ýerinde goý
lupdyr. Şeýle hem bu ýerde
halkymyzyň öz bedewlerine
aýratyn garaýşynyň subutna
malary bolan atlaryň bezeg
şaý-sepleriniň ajaýyp nusga
lary bar. Gadymy döwürler
de kemala gelen at bezemek
däpleri şu güne çenli türkme
niň milli medeniýetinde sak
lanyp, häzirki zaman zergär
çilik ussalarynyň işlerinde öz

beýanyny tapýar. Bedewleriň
altyndan, kümüşden taýýar
lanan bezeg şaýlary taryhyň
dürli döwürlerinde, çylşy
rymly ýagdaýlarda gorag es
baplary hökmünde hyzmat
edipdir. Kümüşden ýasalyp,
gymmat bahaly daşlar, hu
susan-da, hakyk we pöwrize
daşlary bilen bezelen at es
baplary ahalteke bedewleri
niň asylly keşbi bilen özbo
luşly sazlaşygy emele getirip,
bedewleriň gözelligine gözel
lik goşupdyr.
Şol bir wagtyň özünde bu
ýerde bedewleriň çapuw ma
halynda ulanylýan eýerleri
bilen bir hatarda, bedewler
toý-baýramlara çykarylanda,
atylýan eýerleriniň görnüşle
ri görkezilýär. Munuň özi us
sat seýisleriň at esbaplaryny
ulanmaga örän jogapkärçilikli
çemeleşilýändigini we ähmi

ýetine görä ulanylýandygyny
aňladýar. Şeýle hem muzeý
de oturdylan ýörite monitor
da Arkadag Prezidentimiziň
2017-nji ýylda Russiýa Fede
rasiýasynyň Prezidenti W.Pu
tine wepadarlygyň we dostdoganlyk
gatnaşyklarynyň
aýdyň nyşany hökmünde ala
baý köpegini sowgat berýän
görnüşlerine bagyşlanan wi
deoşekiller görkezildi. Şol gün
milli Liderimiz Russiýa Fede
rasiýasynyň Prezidentine berk
jan saglyk, döwlet işlerinde
uly üstünlikleri we abadançy
lyk arzuw edip, rus kärdeşine
Wepaly atly alabaýy sowgat
beripdi. Şol pursatlarda, milli
Liderimiziň belleýşi ýaly, ala
baý itleri gadym döwürlerden
bäri türkmen halkynyň wepaly
hemrasy we dostudyr. Wepa
ly atly alabaýyň 2017-nji ýylyň
sentýabr aýynda Aşgabatda

geçirilen Ýapyk binalarda we
söweş sungaty boýunça V
Aziýa oýunlarynyň şekili hök
münde saýlanyp alynmagy tö
tänden däldir.
Prezident Wladimir Putine
gowşurylan bu sowgat köpa
syrlyk türkmen-russiýa dost
luk ýörelgelerine ygrarlylygyny
hem-de iki döwletiň Baştutan
larynyň özara ynama esaslan
ýan şahsy gatnaşyklaryny ala
matlandyrýar.
Horm atly Prez id ent im iz
şonda sowgat berilýän kö
pejigiň ýeňsesinden tutup,
ony ýokaryk galdyrdy hemde şeýdip, itiň häsiýetine ba
ha berilýändigini düşündirdi.
Şunda Wepaly özüni iň gowy
tarapdan görkezdi, diýmek, ol
batyrgaý we çydamly it bolup
ýetişer.
(Dowamy 2-nji sahypada).

Halkara ahalteke atçylyk
assosiasiýasynyň we Halkara
“Türkmen alabaý itleri” as
sosiasiýasynyň
merkeziniň
açylyş dabarasyna Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Başlygy, Milli Ge
ňeşiniň Halk Maslahatynyň
Başlygynyň orunbasary, Mi
nistrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasarlary, harby we
hukuk goraýjy edaralaryň,
ministrlikleriň we pudakla
ýyn dolandyryş edaralarynyň,
jemgyýetçilik guramalarynyň,
köpçülikleýin habar beriş se
rişdeleriniň ýolbaşçylary, Aş
gabat şäheriniň häkimi gat
naşdylar.
Şanly waka mynasybetli
ýurdumyzyň sungat ussatlary
joşgunly aýdymdyr sazlary bi
len çykyş etdiler.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy baradaky habary çuň
ňur gynanç bilen kabul etdim.
Ýakyn ynsanyň aradan çykmagy ýüreklerde uly hasrat döredýär we öwezini dolup bol
majak ýitgi bolup durýar.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, şu agyr günlerde Size we Siziň ýakynlaryňyza
tüýs ýürekden duýgudaşlygymy beýan edýärin.

Aleksandr LUKAŞENKO,
Belarus Respublikasynyň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy baradaky habary gus
sa we gynanç duýgusy bilen kabul etdim.
Ukrainanyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň maşgalaňyza we Türk
menistanyň dostlukly halkyna bu öwezini dolup bolmajak ýitgi zerarly, çuňňur gynanjymy
beýan edýärin.
Mälikguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň taryhynda möhüm yz galdyran hormatly
mugallym hem-de syýasy işgärdir. Ol manyly ömrüni ýaş nesli terbiýelemäge bagyşlady
hem-de Garaşsyz, Bitarap türkmen döwletiniň berkemegine uly goşant goşdy.
Goý, Mälikguly Berdimuhamedowyň ýatan ýeri ýagty bolsun!
Hormatlamak bilen,

Wladimir ZELENSKIÝ,
Ukrainanyň Prezidenti.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA
GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝAR
T ü r km en i st an y ň P r ez id e nt i
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adyna mähriban kyblasy Mälikguly
Berdimuhamedowyň aradan çykmagy
zerarly gynanç hatlary gelýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa Italiýa Respubli
kasynyň Türkmenistandaky Adatdan
daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luçiano
Galli, Beýik Britaniýanyň we Demirga
zyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy
nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary
we Doly ygtyýarly ilçisi Hýu Stenli Fil
pott, Owganystan Yslam Respublika
synyň Türkmenistandaky Baş konsuly
(Mary ş.) Nuriddin Rahmani, Slowakiýa
Respublikasynyň Türkmenistandaky il
çihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan
wekili Pawol Urban, Braziliýa Federatiw
Respublikasynyň Gazagystan Respub
likasyndaky (Nursultan ş.) ilçisi Rubem
Korrea Barýuoza, Gyrgyz Respublika
synyň Türkmenistandaky wagtlaýyn
ynanylan wekili T.Junuşaliýew, Eýran

Yslam Respublikasynyň Türkmenistan
daky Baş konsuly (Mary ş.) Rasoul Ja
fari çuňňur gynançlaryny bildirdiler.
Hormatly Prezidentimize GDA-nyň
Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýe
rine ýetiriji sekretary S.Lebedew, Ýewro
pa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça
ýörite wekili Peter Burian, Baltika — Ga
ra deňiz ykdysady forumynyň müdiriýe
tiniň başlygy W.Popow, Aziýanyň ösüş
bankynyň Türkmenistan boýunça direk
tory Çang-Çing Ýu, Türkmen-amerikan
işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direk
tory Erik Stýuart, “Owganystan türk
menleriniň yslam raýdaşlyk geňeşiniň”
başlygynyň orunbasary we geňeşiň
Owganystanyň günbatar sebiti boýunça
bölüminiň başlygy Amanullah Hakýar,
Owganystan Yslam Respublikasynyň
“Owganystanyň Milli Yslam Hereketi”
partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Ab
dul Raşid Dostum, Owganystan Yslam
Respublikasynyň öňki Prezidenti Hamid
Karzaý,Türki döwletler we jemgyýet
ler dostluk, doganlyk we hyzmatdaşlyk

gaznasynyň başlygy Ýyldyrym Tugrul
Türkeş, Türki dilli döwletleriň hyzmat
daşlyk geňeşiniň Baş sekretary Bagdad
Amreýew, “CNH Industrial” kompani
ýasynyň Afrika, Ýakyn Gündogar we
Aziýa sebitleri boýunça Baş dolandyry
jysy Stefano Pampalone ýürekden çyk
ýan gynançlaryny iberdiler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa ABŞ-nyň “Altella
Energy Corporation” kompaniýasynyň
direktorlar geňeşiniň başlygy Maýkl Uil
ýam Kraýzman, “SK Inc” kompaniýa
synyň prezidenti we baş ýerine ýetiriji
direktory Pak Song-ha,“Maddox SA”
kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşi
niň başlygy Maýkl Wulff, “Hyundai En
gineering Co., Ltd.” kompaniýasynyň
prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Kim
Çang Hag, “De La Rue” kompaniýa
synyň baş ýerine ýetiriji direktory Klaýw
Waçer, Türkmenistanyň halk artisti Polat
Bülbül ogly, “Commerzbank AG” ban
kynyň Aşgabatdaky wekilhanasynyň
ýolbaşçysy Ýohann Engbreht, Ermenis

tan Respublikasynyň Türkmenistanda
ky söwda wekilhanasynyň ýolbaşçysy
K.Pogosýan, “John Deere” kompaniýa
synyň oba hojalyk we bagçylyk-seýilgäh
enjamlary bölüminiň prezidenti Mark Fon
Pents, “Dresser-Rand Turkmen Com
pany” hojalyk jemgyýetiniň baş direkto
ry Iwo Leone, “Archirodon Group N.V.”
kompaniýasynyň dolandyryjy direktory
D.Karapiperis, Halkara hyzmatdaşlyk
boýunça german jemgyýetiniň (GIZ)
Türkmenistandaky utgaşdyryjysy Ýoa
him Frits, “Dragon Oil” kompaniýasynyň
Baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al
Jarwan, “Eser Holding” kompaniýasy
nyň prezidenti Ilhan Adiloglu, “SOCAR”
kompaniýasynyň prezidenti Rownag Ab
dullaýew duýgudaşlyk sözlerini we çuň
ňur gynançlaryny beýan etdiler.
Watanyň wepaly ogly Mälikguly
Berdimuhamedowyň ady biziň ýürek
lerimizde hemişelik saklanar diýlip, gy
nanç hatlarynda bellenilýär.

(TDH).
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Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan
atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda
Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde atçyly
gy we atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet de
rejesinde örän uly ähmiýet berilýär. Gözelligiň
hem-de kämilligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi
ahalteke bedewleriň dünýädäki şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak, dünýä döwletleri bi
len halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, özara
bähbitli tejribeleri alyşmak boýunça köp işler ýe
rine ýetirilýär. Halkara ahalteke atçylyk assosia
siýasynyň agzalary hem atçylygy ösdürmekde,
ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda
we tohum arassalygyny gorap saklamakda neti
jeli işleri alyp barýarlar.
Atçylygy ösdürmäge goşan saldamly go
şantlaryny, türkmeniň milli baýlygy we guwan
jy bolan ahalteke bedewleriniň tohumlyk we
önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda hem-

de şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda bitiren hyz
matlaryny we gazanan ýokary netijelerini, hü
när ussatlyklaryny göz öňünde tutup, şeýle hem
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli,
karar edýärin:
Şu daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenista
nyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly
ady dakmaly:
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Akhal-te
has» ahalteke atçylyk hojalygynyň eýesi Tito
Nils Pontekorwa,
Russ iý a Fed er as iý as yn yň «Gurtb il» atç y
lyk hojalyg yn yň eýes i Mar iý a Walerý ewn a
Mos ar a.

TÜRKMENISTAN
MILLI GYMMATLYKLARYNYŇ
DÜZÜMLERINI GIŇELDÝÄR
Halkara ahalteke atçylyk we “Türkmen alabaý itleri”
assosiasiýalarynyň merkezi açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda türk
men halkynyň milli baýlygy we buýsanjy, gözel
ligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň
dünýädäki at-abraýyny has-da belende göter
mekde, şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk
pudagyny, şol sanda atçylyk sportuny we seýislik
sungatyny ösdürmekde, atlary ösdürip ýetişdir
mekde, olaryň baş sanyny artdyrmakda, ahalte
ke bedewleriniň tohumlyk we önümçilik sypat
laryny saklamakda hem-de ýokarlandyrmakda,
at çapmagyň we bedewleri seýislemegiň inçe
tälimleriniň nusgalyk usullaryny ýaş nesle öwret
mekde gazanan uly üstünlikleri we ýokary netije
leri üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken
halal we göreldeli zähmetini, hünär ussatlygyny
nazara alyp, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli
baýramy mynasybetli, karar edýärin:
Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň
hormatly atlaryny dakmaly:
«Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen
hormatly ady:
Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň
Iş dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň
Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk
toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň at
bakary Şiraly Rahymowa,
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Halkara
ahalteke atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölümi
niň müdiri Halmyrat Begmyradowiç Babaýewe;

«Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»
diýen hormatly ady:
«Türkm en atlary» döwlet birleşig in iň baş
direktory Ahmed Amangeldiýew iç Berdi
ýew e,
Türkm en ist an yň Içer i işler min istrlig in iň
Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji
harby bölüminiň atly gözegçilik rotasynyň seýsi
Çary Gylyjowiç Taganowa,
Türkm en ist an yň Gor anm ak min istrlig in iň
57870-nji harby bölüminiň serkerdesi Gadam
durdy Kurbanowiç Musakaraýewe,
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň
Sarahs serhet birikmesiniň karargähiniň atçylyk
we kinologiýa gullugynyň serkerdesi Ýusupber
di Garlyýewiç Orazberdiýewe,
Balkan welaýatyndan hususy atşynas Alty
myrat Hojamyradowa,
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň
«Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi,
hususy atşynas Atabaý Amangeldiýewe,
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Mary
döwlet athanasynyň Lebap bölüminiň seýsi As
rar Jumakulyýewiç Ergeşowa,
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Mary
döwlet athanasynyň seýsi Begli Seýitmuham
medowiç Ýemreliýewe.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň
«Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aý
rylmaz bölegi bolup durýan alabaý itini Türkme
nistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda häzirki zaman
dünýä ylmynyň gazananlaryny ulanmak arkaly
ulgamlaýyn esasda saklamakda, ýetişdirmekde,
köpeltmekde we onuň şan-şöhratyny dünýä ýaý
makda, halk seçgiçiligini ösdürmekde we kämil
leşdirmekde, milli itşynaslyk mekdebiniň iň gowy
däplerini wagyz etmekde gazanan uly üstünlik
leri üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken
halal we yhlasly zähmetini nazara alyp, şeýle
hem Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybet
li, karar edýärin:
Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň
«Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» 
diýen hormatly adyny dakmaly:
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gö
zegçilik edarasynyň başlygy, Halkara «Türkmen
alabaý itleri» assosiasiýasynyň başlygy Serdar
Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa,
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň
Türkmen alabaýlarynyň merkeziniň müdiri My
ratmuhammet Ýazyýewiç Seýidowa,
Ahal welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň gul
luk itşynaslygy bölüminiň kiçi gözegçi-itşynasy
Ýazmuhammet Muhammetgurbanowiç Ar
çynowa,
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň
Merkezi edarasynyň baş karargähiniň Opera

Bu ýerde milli Liderimiziň Russi
ýa Federasiýasynyň ozalky Hökü
met baştutany D.Medwedewe sow
gat beren alabaýy, bu türkmen itiniň
Russiýanyň tebigatyna, onuň howa
aýratynlyklaryna tiz uýgunlaşandygy
barada gürrüň berýän wideoşekiller
hem görkezildi.
Şeýle hem ady rowaýata öwrülen
Akhanyň täze dünýä inen taýy bolan
Aşgabat atly taýçanak, onuň ösü
şi, özboluşly beden gurluşy barada
gürrüň berýän wideoşekilleriň görke
zilmegi, bu ýerde guralan dabarany
täze mazmun bilen baýlaşdyrdy. Bu
görnüşler türkmen halkynyň şöhratly

häsiýetleriniň düýpli öwrenilmelidigini
hem-de gadymy seýisçilik ýörelgele
riniň döwrebap ösdürilip, geljek nesil
lere ýetirilmelidigini aýratyn belleýär.
Bu gün tutuş dünýäde meşhur bo
lan ýelden ýüwrük ahalteke bedewle
riniň şöhraty belende galdy. Ata-ba
balarymyz köp asyrlaryň dowamynda
tutanýerli zähmeti, zehini arkaly dün
ýäniň dürli künjeklerinde meşhur be
dewleri kemala getiripdirler hem-de
arassa ganlylygyny saklap gelipdirler.
Behişdi bedewler okgunly ösýän
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň
özboluşly nyşanydyr. Ahalteke be
dewleriniň dünýä atçylyk sportunda
geçen şöhratly ýoluny mynasyp do
wam etmek hem-de başarnyklaryny

de döredijilik zehini barada söhbet
açýar.
Kitaphananyň baý kitap gaznasy
nyň bardygyny bellemek gerek. Ki
taphana doly derejede kompýuterleş
dirildi. Munuň özi okyjylara elektron
kitaphana serişdelerine, ylmy we usu
lyýet edebiýatlaryna bolan elýeterlili
gi üpjün edýär. Şeýle hem bu ýerde
ahalteke bedewlerine we alabaýlara
bagyşlanan döwürleýin metbugat ne
şirleri bar.
Mundan başga-da, kitaphanadaky
ýörite internet-saýtlarynyň, olaryň
üsti bilen metbugat neşirleri, “Behiş
di ahalteke atlary” we “Türkmeniň
nusgalyk alabaýy” atly žurnallarda
ýerleşdirilen makalalar, gyzykly mag

seýisleriniň yhlasy bilen arassa gan
ly ahalteke bedewleriniň baş sanynyň
artdyrylýandygyny-da alamatlandyrdy.
Ganatly bedewler türkmen halky
nyň durmuşynda möhüm orun eýele
ýär. Olar baýramçylyk dabaralarynyň,
şanly toýlaryň esasy ýaraşygy bolup
durýar.
Bu gün pederlerimizden miras
galan asylly atşynaslyk ýörelgeleri
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň tagallasy bi
len döwrebap derejede ösdürilýär.
Munuň özi dünýä gymmatlyklaryna
uly goşant goşan halkymyzyň atşy
naslyk däpleriniň mundan beýläk-de
belende göterilmegi ugrunda zerur
tagallalaryň edilýändiginiň aýdyň ny
şanydyr.
Asyrlaryň dowamynda türkmen
seýisleri ahalteke bedewlerini kä
millik derejesine ýetiripdirler we ola
ryň ajaýyp häsiýetlerini saklapdyrlar.
Türkmen bedewleriniň ýüpek ýallary,
gelşikli beden gurluşy, ýeňil hereket
leri we güýç-kuwwaty yhlasly seýisle
riň, halk seçgiçileriniň öz hünärlerini
belent derejä ýetirendikleriniň aýdyň
netijesidir.
Döwlet Baştutanymyz türkmen at
larynyň taryhynyň we özboluşly gylyk-

doly açmak üçin täze mümkinçilikler
döredilýär. Bedewleriň tebigy gözel
ligi, çalasynlygy, wepadarlygy, ösen
aň-paýhasy hem-de aýratyn başar
nyklary köp asyrlaryň dowamynda
şahyrlar we suratkeşler üçin ylham
çeşmesi boldy.
Soňra dabara gatnaşyjylar merke
ziň kitaphanasy bilen tanyşdylar. Bu
ýerde şöhratly pederlerimiziň dünýä
beren milli gymmatlyklary bolan ahal
teke bedewlerine we türkmen alabaý
laryna bagyşlanan eserleriň giň top
lumy bar. Hususan-da, kitaphanada
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň behişdi bedew
lerimize we edermen alabaýlarymy
za bagyşlanan kitaplary aýratyn orun
eýeleýär. Ýeri gelende aýtsak, bu
eserler dünýäniň dürli dillerinde terji
me edilip, halkara ähmiýetli kitaplara
öwrüldi. Bu ýerde goýlan kitaplaryň
hatarynda “Ahalteke bedewi — biziň
buýsanjymyz we şöhratymyz”, “Ga
damy batly bedew”, “Atda wepa-da
bar, sapa-da”, “Türkmen alabaýy”
atly eserler bar. Milli Liderimiziň bu
ajaýyp işleri döwürleriň we nesilleriň
üznüksiz arabaglanyşygyny alamat
landyryp, türkmen halkynyň taryhymedeni mirasy, gadymy däpleri hem-

lumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligi
döredilipdir.
Kitaphananyň üç dilde hereket ed
ýän elektron saýty ahalteke bedewleri
we türkmen alabaýlary baradaky gün
delik maglumatlar, halk döredijiliginiň
eserleri bilen baýlaşdyrylyp durulýar.
Döwlet Baştutanymyzyň eserlerinden
dürli rowaýatlar yzygiderli ýerleşdiril
ýär.
Kitaphananyň işine täzeçil tehno
logiýalar, sanly ulgam ornaşdyryldy.
Bu bolsa kitaphananyň okyjylarynyň
sanynyň artmagyny şertlendirýär.
Şeýlelikde, bu ýerde hünärmenleriň
atşynaslyk we itşynaslyk babatda ne
tijeli işlemekleri, alymlaryň ahalteke
bedewleridir türkmen alabaýlary ba
radaky bilimlerini artdyrmaklary üçin
ähli zerur şertler döredilipdir. Bu bol
sa degişli ugurda netijeli halkara hyz
matdaşlygyň işjeňleşdirilmegini üpjün
edýär.
Soňra dabara gatnaşyjylar binanyň
ikinji gatyna galyp, bu ýerde döredi
len mümkinçilikler bilen tanyşdylar.
Merkeziň iş otaglary işgärleriň netije
li işlemegi üçin zerur bolan esbaplar
bilen üpjün edilip, olaryň ygtyýarynda
kompýuterler we beýleki degişli en
jamlar bar.

(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Merkeziň maslahatlar zaly we ýöri
teleşdirilen otaglary häzirki zaman ta
laplary nazara alnyp, maksadalaýyk
enjamlaşdyrylyp, bu ýerde mejlisleri,
beýleki çäreleri hem-de halkara hä
siýetli forumlary geçirmek, şol sanda
onlaýn tertipd
 äki halkara duşuşykla
ry, ähmiýetli maslahatlary guramak,
olary sanly ulgam arkaly dünýä ýaý
mak üçin ýokary derejeli mümkinçi
likler bar. Şol bir wagtyň özünde bu
ýerde netijeli iş alyp barmak, häzirki
zamanyň täzeçil tehnologiýalaryndan
peýdalanmak üçin zerur şertler göz
öňünde tutulypdyr.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Halkara ahalteke atçylyk
assosiasiýasynyň we Halkara “Türk
men alabaý itleri” assosiasiýasynyň
ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow
bu ýerde Hormatly myhmanlar üçin
niýetlenen kitapda ýadygärlik ýazgy
galdyrdy.
Soňra merkeziň maslahatlar za
lynda Halkara “Türkmen alabaý itle
ri” assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi.
Oňa birnäçe ministrlikleriň we pu
daklaýyn dolandyryş edaralarynyň,
jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdu
myzyň köpçülikleýin habar beriş se
rişdeleriniň, assosiasiýanyň ýolbaş
çylary hem-de wekilleri, şeýle hem
assosiasiýanyň Ahal, Balkan, Daşo
guz, Lebap, Mary welaýatlaryndaky
we daşary ýurtlardaky agzalary sanly
wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy
lar.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, Halkara ahalteke atçylyk
assosiasiýasynyň Prezidenti, Halkara
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýa
synyň başlygy S.Berdimuhamedow
mejlisi açyp, hemmeleri Türkmen be
dewiniň milli baýramy we Türkmen
alabaýynyň baýramy bilen gyzgyn
gutlady.
Assosiasiýanyň başlygy mejlisiň
gün tertibini yglan edip, şu gün bu
halkara guramanyň işi bilen bagla
nyşykly birnäçe guramaçylyk me
selelerine garaljakdygyny belledi.
Onuň düzümine täze agzalar kabul

tiw müdirliginiň atçylyk we kinologiýa bölüminiň
müdiriniň orunbasary — kinologiýa bölümçesi
niň serkerdesi Atahan Aşyrmyradowiç Su
hanowa,
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gur
şawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy
goramak gullugynyň «Türkmen alabaý itleri»
bölüminiň hasapçysy, hususy itşynas Mekan
muhammet Muhametgeldiýewiç Hanowa,
«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Tejen
karbamid» zawodynyň taýýar önüm sehiniň çal
şyk başlygy, hususy itşynas Durdymurat Bäşi
mowiç Garaýewe,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgaz
burawlaýyş» trestiniň Goturdepe buraw işleri mü
dirliginiň Merkezi inžener tehnologiýa gullugynyň
buraw başlygy, hususy itşynas Durdymämmet
Mahmytmämmedowiç Meredowa,
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz we
laýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndaky
11-nji çagalar bagynyň garawuly, hususy itşynas
Haldurdy Gurbanmuhammedowiç Goçowa,
Lebap welaýatyndan hususy itşynas Rahmet
Ahmedkulowiç Ýuldaşewe,
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýa
tynyň Wekilbazar etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň
matematika mugallymy, hususy itşynas Atamyrat
Gulmyradowiç Süleýmanowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Türkmenistanyň Prezidentiniň
PERMANY
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda türk
men halkynyň milli baýlygy we buýsanjy, gözel
ligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň
dünýädäki at-abraýyny has-da belende göter
mekde, şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk
pudagyny, şol sanda atçylyk sportuny we seýis
çilik sungatyny ösdürmekde, atlary ýetişdirmek
de we olaryň syna gözelligini kämilleşdirmekde,
dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrülen
gymmatly miras bolan türkmen atşynaslyk sun
gatyny gorap saklamakda we geljekki nesillere
ýetirmekde, ussat atşynaslary, seýisleri we ça
pyksuwarlary taýýarlamakda, seýislän bedewi
bilen at çapyşyklarynda we atly sportuň dürli
görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlarda ýokary
ussatlygy hem-de hünäre ezberligi görkezmek
de, baýrakly orunlary eýelemekde, ýaş nesillere
seýisçilik sungatynyň inçe tälimleriniň nusgalyk
usullaryny öwretmekde gazanan uly üstünlik
leri we halypalyk etmek işlerine goşan aýratyn
saldamly goşantlary üçin hem-de köp ýyllaryň
dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini
nazara alyp, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli
baýramy mynasybetli, karar edýärin:
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Ýurdumyzyň şu raýatlaryna Türkmenistanyň
hormatly atlaryny dakmaly:
«Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen
hormatly ady:
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Halkara
ahalteke atçylyk sport toplumynyň atly sport we
atly syýahat bölüminiň seýis tälimçisi Suwhan
durdy Amandurdyýewiç Kuljanowa,
«Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Halkara
ahalteke atçylyk sport toplumynyň atçylyk bölü
miniň seýsi Derýamyrat Gurbanmyradowiç
Saparowa;
«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi»
diýen hormatly ady:
Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş
dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türk
menistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplu
mynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň baş seýsi
Kakamyrat Agamyradowa,
Aşgabat şäherinden hususy atşynas, seýis
Orazguly Babalyýewe.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

ediler, ýurdumyzyň tapawutlanan at
şynaslaryna we itşynaslaryna döw
let sylaglary gowşurylar. Şeýle hem
Halkara “Türkmen alabaý itleri” as
sosiasiýasynyň indiki mejlisiniň geçi
riljek ýeri we wagty kesgitlener hemde öňde durýan wezipeler ara alnyp
maslahatlaşylar, degişli çözgütler
kabul ediler.
Horm atly Prez id ent im iz iň par a
satly başlangyçlary esasynda şu ýyl
ýurdumyzda milli gymmatlyklarymyz
bolan behişdi bedewlerimiziň we türk
men alabaýlarynyň şan-şöhratyny
has-da dabaralandyrmak maksady
bilen, Türkmen bedewiniň milli baý
ramy hem-de Türkmen alabaýynyň
baýramy ilkinji gezek bilelikde belleni
lip geçilýär diýip, S.Berdimuhamedow
sözüni dowam etdi.
Asyrlaryň dowamynda türkmen
topragynda ösdürilip, kemala getiri
len we umumadamzat gymmatlykla
rynyň hazynasyna öwrülen türkmen
alabaý itleri özüniň aýratynlyklary
boýunça dünýäde giňden tanalýar
hem-de tohum itleriň arasynda iň ga
dymylarynyň we naýbaşylarynyň biri
hasaplanýar.
(Dowamy 3-nji sahypada).

C M Y K
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TÜRKMENISTAN
MILLI GYMMATLYKLARYNYŇ
DÜZÜMLERINI GIŇELDÝÄR
Halkara ahalteke atçylyk we “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýalarynyň merkezi açyldy

(Başlangyjy 1-2-nji sahypalarda).
Türkmen alabaý itleri biziň milli buý
sanjymyz we şöhratymyz bolan ahalte
ke bedewlerimiz hem-de arşyň nepisligi,
Zeminiň janly rowaýaty bolan türkmen
halylary ýaly milli gymmatlyklarymyzyň
biridir. Türkmen alabaýlaryň eýesine we
palylygy, batyrlygy hem-de edermenligi
bilen dünýäde giňden tanalýar. Soňra as
sosiasiýanyň başlygy hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
ýiti pähim-paýhasyndan dörän “Türkmen
alabaýy” eserinde: “Alabaý — biziň milli
buýsanjymyz. Alabaý — biziň Watanymy
zyň baýlygy. Ol biziň ata-babalarymyzyň
döreden milli gymmatlygy. Ony gorap
saklamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek ne
sillerimize ýetirmek biziň borjumyz” diýip
belläp geçişi ýaly, türkmen alabaýlarynyň
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy bilen aýryl
maz baglydygyny belledi.
Milli Liderimiziň başlangyjy esasynda
ýurdumyzda türkmen halkynyň milli gym
matlyklarynyň biri bolan türkmen alabaý
itleriniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak, olary gorap
saklamak we köpeltmek, tohumçylygyny
alyp barmak hem-de bu ugurda geçirilýän
işleri halkara derejede ösdürmek boýunça
häzirki döwürde ýurdumyzda giň möçberli
işler amala aşyrylýar. Bu işleriň taryhy gelip
çykyşyny, şu günki günlere gelip ýetişini we
milli aýratynlyklaryny ylmy esasda düýpli
öwrenmek boýunça ähli şertler döredilýär.
Türkmen alabaýy dostlugyň we wepalyly
gyň halkara nyşanyna öwrülýär.
Türkmen alabaýlary boýunça alnyp
barylýan işleri has-da ýaýbaňlandyrmak
hem-de bu itleri saklamak we köpeltmek
bilen meşgullanýan hünärmenleriň tagal
lalaryny bir ýere jemlemek maksady bilen,
ýurdumyzda Halkara “Türkmen alabaý it
leri” assosiasiýasy döredildi. Şonuň bilen
birlikde, gysga wagtyň içinde bu abraýly
guramanyň türkmen agzalary bilen bilelik
de, daşary ýurtly agzalarynyň sany artyp,
halkara derejä eýe boldy. Häzirki wagtda
assosiasiýanyň 11 sany döwletden jemi
191 fiziki we ýuridik agzalary bolup, olaryň
sany yzygiderli köpelýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýakyndan
berýän hemaýat-goldawlarynyň netijesin

de, dünýä medeniýetiniň aýrylmaz böle
gine öwrülen türkmen itşynaslyk sunga
tyny gorap saklamak, ösdürmek, türkmen
alabaýlaryny köpeltmek, olaryň seçgi-to
humçylyk işlerini alyp barmak we geljek
ki nesillere ýetirmek, şeýle hem ýaşlara
türkmen alabaýlaryny ösdürip ýetişdirme
giň inçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny
öwretmek hem-de halypalyk etmek işleri
ne aýratyn saldamly goşant goşýan itşy
naslarymyzy höweslendirmek maksady
bilen, “Türkmenistanyň at gazanan itşy
nasy”, “Türkmenistanyň halk itşynasy”
diýen hormatly atlar döredildi. Mundan
başga-da, hormatly Prezidentimiziň Per
manyna laýyklykda, türkmen alabaýynyň
dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende
galdyrmak we milli itşynaslygy ösdürmek
hem-de kämilleşdirmek maksady bilen,
ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soň
ky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň
milli baýramy bilen Türkmen alabaýynyň
baýramyny bilelikde geçirmek bellenildi.
Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda Türk
men alabaýynyň baýramy mynasybetli
her ýylyň aprel aýynda türkmen alabaý
itleriniň arasynda “Ýylyň türkmen eder
men alabaýy” atly halkara bäsleşigihemde türkmen alabaý itleriniň daşky keşbini
şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň
eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosurat
larda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek
ugrunda halyçylaryň, suratkeşleriň, heý
keltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşirýat
işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasyn
da bäsleşikleri geçirmek karar edildi diýip,
S.Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.
Şunuň bilen baglylykda, döwletimiz tara
pyndan itşynaslarymyz üçin şeýle müm
kinçilikleriň döredilmeginiň ýurdumyzda
we dünýä ýüzünde iň gadymy itleriň biri
hasaplanylýan türkmen alabaýlaryny ös
dürip ýetişdirmäge uly itergi berjekdigine
ynam bildirildi.
Ýurdumyzda Halkara “Türkmen ala
baý itleri” assosiasiýasynyň döredilmegi
bilen, geljekde bu itleri köpeltmek, ola
ryň tohum arassalygyny gorap saklamak,
dünýä ýüzünde giňden wasp etmek bo
ýunça biziň öňümizde birnäçe jogapkärli
wezipeler durýar. Ýurdumyzyň welaýat
larynda, Aşgabat şäherinde gurlan mer
kezlerde türkmen alabaýlaryny ösdürip

ýetişdirmek hem-de köpeltmek; türkmen
alabaýlarynyň tohumçylyk-seçgi işlerini
alyp barmak, kämilleşdirmek hem-de yl
my taýdan düýpli öwrenmek; ýurdumyzda
we daşary ýurtlarda türkmen alabaýlary
nyň sergilerini, bäsleşiklerini ýokary dere
jede geçirmek boýunça zerur işler alnyp
barylýar diýip, Serdar Berdimuhamedow
belledi.
Nygtalyşy ýaly, alabaýlaryň özboluşly
aýratynlyklaryny, gylyk-häsiýetini hem-de
wepadarlygyny giňden dünýä ýaýmak;
daşary ýurt döwletlerinde türkmen ala
baýlaryny ösdürip ýetişdirýän we sakla
ýan taraplar bilen özara bähbitli hyzmat
daşlyklary ýola goýmak assosiasiýanyň
esasy wezipeleri bolup durýar. Şunuň bi
len baglylykda, Halkara “Türkmen alabaý
itleri” assosiasiýasynyň başlygy türkmen
alabaý itlerini ösdürip ýetişdirmek we kö
peltmek, olaryň dünýädäki şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak boýunça dö
redip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikleri
üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden sagbol
sun aýtdy.
Mejlisiň gün tertibinde kesgitlenen beý
leki meselelere geçmek bilen, Serdar
Berdimuhamedowyň guramanyň Tertipna
masynda “Assosiasiýasynyň başlygy” we
“Assosiasiýanyň başlygynyň orunbasary”
diýen sözleri “Assosiasiýanyň Preziden
ti” we “Assosiasiýanyň wise-preziden
ti” diýen sözler bilen çalyşmak boýunça
Tertipnama üýtgetmeleri girizmek, şeýle
hem Halkara “Türkmen alabaý itleri” as
sosiasiýasynyň guraýan halkara bäsleşigi
niň ýeňijisine gowşuryljak “Ýylyň türkmen
edermen alabaýy” atly medaly döretmek
boýunça teklipleri öňe sürdi. Foruma gat
naşyjylaryň ses bermekleriniň netijesin
de, bu teklipler biragyzdan goldanyldy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary E.Orazgeldiýewe söz beril
di. Ol Türkmen bedewiniň milli baýramy,
Türkmen alabaýynyň baýramy mynasy
betli has tapawutlanan atşynaslara we
itşynaslara “Türkmenistanyň halk atşy
nasy”, “Türkmenistanyň ussat halypa
seýsi”, “Türkmenistanyň at gazanan
atşynasy” hem-de “Türkmenistanyň at
gazanan itşynasy” diýen hormatly atlary
dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezi
dentiniň Permanlaryny okady. Mynasyp
bolan sylaglaryny uly buýsanç, egsilmez
tolgunma bilen kabul edip, olar zähmet
lerine berlen ýokary baha üçin hormat
ly Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan
hoşallyk sözlerini aýtdylar we mundan
beýläk-de bu asylly işe mynasyp goşant
goşmak ugrunda zerur tagallalaryny et
jekdiklerine ynandyrdylar.
Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz
berilýär. Ol Türkmen alabaýynyň baýramy
mynasybetli Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik eda
rasynyň başlygy, Halkara ahalteke atçylyk
assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen
alabaý itleri” assosiasiýasynyň ýolbaş
çysy Serdar Berdimuhamedowa “Türk
menistanyň at gazanan itşynasy” diýen
hormatly ady dakmak hakynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň Permanyny okady.
Mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el
çarpyşmalary bilen dabaraly ýagdaýda
Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosia
siýasynyň ýolbaşçysyna döşe dakylýan
nyşan we şahadatnama gowşuryldy.
Serdar Berdimuhamedow özüniň alyp
barýan işine berlen ýokary baha üçin
hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden
hoşallyk bildirdi. Milli Liderimiziň parasat
ly baştutanlygynda halkymyzyň milli gym
matlygy we baýlygy bolan türkmen ala
baýlarynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak
maksady bilen, Halkara “Türkmen alabaý
itleri” assosiasiýasy döredildi. Şeýlelikde,

ýurdumyzda türkmen alabaýlaryny ýetiş
dirmek we itşynaslygy ösdürmek boýunça
pudagyň berk binýady emele getirildi. Hä
zirki wagtda asyrlaryň dowamynda kemala
getirilen arassa ganly türkmen alabaýlary
nyň baş sanyny köpeltmek hem-de milli
itşynaslyk sungatyny has-da kämilleşdir
mek boýunça döwlet derejesinde giň ge
rimli işler alnyp barylýar.
Geljekde hem hormatly Prezidenti
miziň döredip berýän mümkinçiliklerin
den netijeli peýdalanyp, dünýä ýüzünde
türkmen alabaýlarynyň şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak boýunça as
sosiasiýanyň öňünde goýlan wezipele
ri üstünlikli ýerine ýetirmekde gijämizi
gündiz edip, bu halkara guramanyň ag
zalary bilen bilelikde ähli gujur-gaýraty
myzy gaýgyrman zähmet çekeris diýip,
Serdar Berdimuhamedow belledi we
hormatly Prezidentimize berk jan sag
lyk, uzak ömür, halkymyzyň abadançy
lygynyň we ýurdumyzyň rowaçlygynyň
bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik
arzuw etdi.
Soňra Medeniýet ministrliginiň esasy
hünärmeni, Halkara “Türkmen alabaý it
leri” assosiasiýasynyň agzasy Agamyrat
Baltaýewe söz berildi. Ol özüniň çykyşy
nyň başynda çärä gatnaşyjylary “Türk
menistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany” şygary astynda geçýän
şu ýylda bellenilýän şanly seneler we
wakalar — ýurdumyzyň mukaddes Ga
raşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Aşga
bat şäheriniň 140 ýyllygy, şonuň ýaly-da
öňde durýan beýleki milli baýramlar we
olar mynasybetli paýtagtymyzda Halka
ra ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we
Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosia
siýasynyň döwrebap merkeziniň açylma
gy bilen gutlady.
Gahryman Arkadagymyzyň parasat
ly baştutanlygynda Berkarar döwletimi
ziň bagtyýarlyk döwründe assosiasiýa
nyň agzalarynyň netijeli işlemegi üçin giň
mümkinçilikler döredilýär. Olaryň tagalla
lary ýurdumyzda itşynaslygy ösdürmäge,
milli mirasymyz bolan türkmen alabaýla
ryny giňden öwrenmäge hem-de wagyz
etmäge gönükdirilendir.
Milli itşynaslygy ösdürmek babatynda
ky giň möçberli maksatnamalaryň üstün
likli durmuşa geçirilmegi bu täsin tohumyň
arassalygyny saklamaga, onuň müňýyl
lyklara uzap gidýän şöhratly taryhyny
düýpli öwrenmäge ýardam edýär. Milli Li
derimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
taýsyz tagallalary hem-de hemmetarap
laýyn goldawy netijesinde, bu gün peder
lerimizden miras galan, şonuň bilen bag
lanyşykly däpleri öwrenmek üçin örän uly
mümkinçilikler bar.
Milli Liderimiziň “Türkmen alabaýy”
atly kitaby taryhy mirasymyz bolan türk
men alabaýyny öwrenmekde, döwrebap
esasda dikeltmekde hem-de wagyz et
mekde çelgi bolup hyzmat edýär. Gazuwagtaryş işleri wagtynda tapylan köp sanly
arheologiýa tapyndylary, şonuň ýaly-da
gadymy golýazmalar bu tohumyň gady
mylygyna hem-de gelip çykyşyna şaýat
lyk edýär. Bu ajaýyp eserde bellenilişi
ýaly, türkmen alabaýlaryny köpeltmegiň
milli tejribesi, itşynaslygyň gadymy usul
lary olaryň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň
maddy däl medeni mirasynyň sanawyna
girizmäge mynasypdyr. Bu kitap türkmen
halkynyň dünýä medeniýetine, adam
zat siwilizasiýasynyň ösüşine goşandyny
açyp görkezýär.
Soňky ýyllarda Aşgabadyň golaýynda
ýerleşýän gadymy Paryzdepe ýadygärli
giniň çäklerinde türkmen alabaýynyň an
tik döwre degişli heýkeljikleri tapyldy. Ahal
welaýatynyň Bäherden etrabyndaky Şäh
ryslam ýadygärliginde türkmen alabaýy
nyň Beýik Seljuklar zamanasyna degişli

kerpijiň ýüzüne basylan yzlary, Gökdepe
etrabyndaky Şährihaýbar ýadygärligin
den “Tazyguýruk” nagşy çekilen küýze
bölegi, Lebap welaýatynyň Çärjew etra
byndaky Ýasydepe ýadygärliginden türk
men alabaýynyň X asyra degişli heýkeli
ýüze çykaryldy. Mundan başga-da, nepis
sungat bolan türkmen halysyna çitilýän
“Güjük yzy” nagşy ylmy taýdan öwre
nilip, ol baradaky maglumatlar Halkara
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasy
nyň “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” atly
täze döredilen žurnalynyň ilkinji sanynda
ylmy dolanyşyga girizildi.
Golaýda türkmen alabaýlaryna de
gişli ýene bir etnografiýa barlagy geçiril
di hem-de täze ylmy açyşlar edildi. Has
takygy, türkmen haly we dokma sunga
tynda duş gelýän gadymy nagyşlaryň biri
bolan «It ýatak» nagşynyň taryhy yzlary
ýüze çykaryldy. Bu täsin nagşyň iň ga
dymy nusgasynyň Gökdepe etrabynyň
çägindäki Pessejikdepe ýadygärliginde
ýüze çykarylan ybadat otagynyň diwary
na çekilen suratda duş gelýändigi anyk
lanyldy.
Mälim bolşy ýaly, Pessejikdepe ar
heologiýa ýadygärligi Jeýtun medeniýe
tine, has takygy, biziň eýýamymyzdan
öňki VII — V müňýyllyklara degişlidir.
Pessejikdepe dünýäniň sungaty öwre
niş ylmynda diwaryň ýüzüne çekilen iň
gadymy awçylyk pursadyny beýan ed
ýän nakgaş eseri bilen meşhurdyr. Hut
şeýle mazmunly diwara çekilen surat
eseri Türkiýäniň Çatalhöýük ýadygärli
ginde hem duş gelýär. Ýöne Pessejikde
pedäki surat eseri has gadymydyr hemde köp reňk öwüşginliligi bilen mesaňa
tapawutlanýar.
Halk ar a “Türkm en alab aý itler i”
ass os ias iý as yn yň Prez id ent i Serd ar
Berdimuhamedow manyly çykyşy üçin
A.Baltaýewe sagbolsun aýdyp, foruma
sanly ulgam arkaly gatnaşýan Türkiýe
Respublikasynyň Artwin Çoruh uniwersi
tetiniň prorektory, weterinariýa ylymlary
nyň doktory, professor Murat Kibara söz
berdi.
Murat Kibar hemmeleri ýetip gelýän
Türkmen alabaýynyň baýramy, şeýle hem
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy
nyň hem-de Halkara “Türkmen alabaý
itleri” assosiasiýasynyň häzirki zaman
merkeziniň açylmagy bilen gutlady.
Halkara “Türkmen alabaý itleri” as
sosiasiýasy döredilenden soňra, geçen
gysga wagtyň içinde giň gerimli işler ýe
rine ýetirildi. Baýramçylyk dabaralarynyň
çäklerinde Türkmenistanda ilkinji gezek
“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” hal
kara bäsleşigi geçirildi. Murat Kibar asso
siasiýanyň ähli agzalaryna asylly işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.
Soňra Halkara “Türkmen alabaý itleri”
assosiasiýasynyň agzasy, hususy itşynas
Mekan Gurbandurdyýew hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
tarapyndan amala aşyrylýan oňyn döw
let syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzda
türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, ga
dymy däp-dessurlaryny hem-de mede
niýetini gaýtadan dikeltmäge, dünýäde
giňden wagyz etmäge, häzirki we geljekki
nesillere ýetirmäge gönükdirilen giň ge
rimli işleriň alnyp barylýandygyny nygta
dy.
Türkmenler alabaý itlerine hemişe uly
sarpa bilen garapdyrlar. Arkadag Prezi
dentimiz “Türkmen alabaýy” diýen kita
bynda olar barada buýsanç bilen ýazýar.
Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosia
siýasynyň döredilmegi, Ahal welaýatyn
da “Türkmen alabaý itleri” hojalyk jem
gyýetiniň binalar toplumynyň, şeýle hem
weterinar gullugyň we öý haýwanlaryny
saklamak üçin ýöriteleşdirilen toplumyň
ulanylmaga berilmegi, Aşgabat şäherin

de, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary
welaýatlarynda türkmen alabaý itleriniň
merkezleriniň binalarynyň gurulmagy hal
kymyzyň milli baýlygy bolan alabaýlar
baradaky yzygiderli aladanyň aýdyň su
butnamasydyr, bu işler özüniň oňyn neti
jelerini berýär.
M.Gurbandurdyýew hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa
milletimiziň bahasyna ýetip bolmajak baý
lygy bolan türkmen bedewleri hem-de
alabaýlary barada yzygiderli alada edýän
digi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny be
ýan edip, milli Liderimize berk jan saglyk,
uzak ömür we döwlet Baştutanynyň wezi
pesinde alyp barýan ägirt uly işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.
Soňra Özbegistan Respublikasynyň
“Узбекский волкодав” tohumlaryny go
rap saklamak boýunça jemgyýetiniň baş
lygy, Halkara “Türkmen alabaý itleri” as
sosiasiýasynyň agzasy Akobir Şukurow
sanly ulgam arkaly çykyşynda bu asso
siasiýanyň işiniň daşary ýurtly itşynaslar
da uly gyzyklanma döredýändigini aýtdy.
Munuň özi kanunalaýyk ýagdaýdyr: eder
men türkmen alabaýy özüne mahsus aý
ratynlyklary bilen iň nusgalyk, dünýäde
has köp ýaýran tohumlaryň biridir, onuň
meşhurlygy barha artýar.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň itşynaslygyň ösdü
rilmegine gönükdirilen başlangyçlary, bu
ugurda zähmet çekýän hünärmenleriň
işine mynasyp baha berilmegi itşynas
lyk hünäriniň abraýynyň ýokarlanmagyna
ýardam berýär. Akobir Şukurow bu as
sosiasiýanyň agzalary bilen ýakyn hyz
matdaşlyga taýýardygyny beýan edip,
türkmen alabaýlarynyň sanyny artdyrmak
hem-de dünýädäki şöhratyny belende gö
termek boýunça alyp barýan işlerinde üs
tünlikleri arzuw etdi.
Soňra Azerbaýjan Respublikasynyň
“Kawkaz itleriniň janköýerleri” jemgyýe
tiniň ýolbaşçysy Ilham Gazimzade sanly
ulgam arkaly çykyş etdi. Ol maslahata gat
naşyjylara ýüzlenip, hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
baştutanlygynda Türkmenistanda alnyp
barylýan döwlet derejesindäki milli mi
rasy gorap saklamaga gönükdirilen işle
riň ähmiýetini nygtady. Merkezi edarasy
Aşgabatda ýerleşýän Halkara “Türkmen
alabaý itleri” assosiasiýasynyň döredil
megi bu babatda möhüm waka boldy. Il
ham Gazimzade türkmen alabaýlarynyň
janköýerleriniň ählisiniň adyndan milli
Liderimize bu guramanyň işine berýän
hemmetaraplaýyn goldawy üçin çäksiz
hoşallyk bildirdi hem-de şu günki masla
hata gatnaşyjylary Türkmen alabaýynyň
baýramy bilen gutlady we olara öz işle
rinde üstünlikleri arzuw etdi.
Soňra Halkara “Türkmen alabaý itle
ri” assosiasiýasynyň Prezidenti “Ýylyň
türkmen edermen alabaýy” atly medaly
döretmek hakyndaky”, Halkara “Türk
men alabaý itleri” assosiasiýasyna täze
agzalary kabul etmek hakyndaky, şeýle
hem assosiasiýanyň nobatdaky mejlisini
2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Aşgabat
şäherinde geçirmek hakyndaky Kararlara
gol çekýär.
Halkara “Türkmen alabaý itleri” asso
siasiýasynyň ýolbaşçysy mejlisi jemläp,
hormatly Prezidentimize guramanyň ne
tijeli işlemegine döredilen mümkinçilik
ler üçin ýene bir gezek hoşallyk bildirdi.
Serdar Berdimuhamedow assosiasiýa
nyň agzalarynyň öňde goýlan wezipeleri
üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagal
lalary etjekdiklerine ynam bildirip, hem
melere berk jan saglyk, uzak ömür, milli
itşynaslyk sungatyny ösdürmek hem-de
türkmen alabaýlarynyň dünýädäki şöh
ratyny artdyrmak babatdaky işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.
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BEDEW BILEN ALABAÝ: DÖRT PURSAT
2-nji pursat. Häsiýet
(Dowamy. Başlangyjy gazetiň geçen
sanynda).

Köpetdagy etekläp oturan bir obadan
iki adam öz hojalyklaryndaky dowarlary
gezekleşip bakardylar. Bir gün olaryň bi
ri, ýalňyşmaýan bolsam, onuň ady Ata
bolmaly, öz gezeginde dowar bakýardy.
Agşamara oba gaýtmakçy bolan mal
lar, hemişekileri ýaly, ýüzlerini oba ta
rap öwrüpdiler. Asmanda onda-munda
görünýän kiçiräk gara bulutlar diýäýme
seň, hemme zat gowy. Irgözinden oba
aşyp boljak. Oba baransoň etmeli işle
rini aňynda aýlan Ata aga goş-golamla
ryny ýygnamak üçin eglende, birden bir
ýana agyp gaýtdy. Näme bolanyny özide bilmedi, ýöne ne gepläp bilýär, ne-de
gymyldap. Kysmatyňa kaýyl bolup ýaty
bermekden başga alaç ýok. Ýöne onuň

tejribeli, örän duýgur Garagözi bar-a, ol
dowaryň ýanynda bolsa-da, bir zadyň
bolanyny syzdy. Gaýta-gaýta goşa tarap
seretdi. Goşda Ata aganyň özi-hä gör
nenok, eşegi welin gazygynyň daşynda
dur. Ana, Ata aganyň çygly-ýagynly ho
wada egnine atýan ýapynjasy-da gaň
ňanyň üstünde. Garagöz arkaýynlaşsada, ýüregi bir zat duýýan ýaly, bir gözi
Ata aga tarapda. Ahyr gelip görmese,
durup bilmedi. Gelse, ynha, Ata aga ser
lip ýatyr. Howa-da gamaşyp ugrapdyr,
ýagyş ýagaýmagy-da ähtimal.
Garagöz üýrüp, Aždary çagyrdy. Ol
entek ýaş bolsa-da, Garagözüň yzyna
düşüp ýöreni bäri, köp zatlary öwrenip
di. «Gaýtar!» diýip-diýmänkäň, ol eýýäm
süriniň öňüni gerekli ugra aýlap duran
dyr. Özi-de jöw-jöwläp, ýadamasy ýok
hem-de gaty düşbüjedi, akyllyjady. Özüň

«al» diýip beräýmeseň, her näçe aç bol
sa-da, çörege-beýlekä agyz urmazdy,
kemteresinden ysgajak bolup, sümsü
nibem ýörmezdi. Elbetde, Ata aga dagy
itlerini hijem aç saklamazdylar, özleri iý
män ilki itleri ýallardylar, soň özleri naha
ra oturardylar.
Güjükliginden saýlanyberen Aždaryň
bu zatlary Garagözden öwrenýäni belli.
Garagöz türkmeniň alabaý itlerinden. Ol
juda dogumly we diýseň akylly. Bir gep
läp bilenok diýäýmeseň, ondan başga
aýyp tapjak gümanyň ýok. Ol hakyky
ýoldaş. Aždar geleli bäri Garagöz özüniň
hakyky «mugallymdygyny» hem görkez
di. Garagöz Aždar üçin hakyky nusgady,
ol hemme babatda Garagöze meňze
mäge çalşardy. Hatda Garagöz güneşle
mek üçin Gün düşýän ýere geçip ýatsa,
olam jaýlaşykly ýatan ýerinden turup,
Garagözüň ýanyndan ýer peýlärdi. Ýa
tan ýerinden aram-aram kellesini galdy
ryp, Garagözüň daş-töweregi synlaýşy

ýaly, synlamagy-da çykardy. Garagözüň
arasynda turup, dowarlaryň töweregi
ne sagdan çepe aýlanmasy bardy. Až
dar hem başda şeýtjek boldy, soň welin
çepden saga aýlanyp başlady. Beýtmegi
oňa Garagöz öwreden bolarly, olar hool aňyrda, dowarlaryň tegelenişip ýatan
ýeriniň aňrujunda sataşýardylar. Soňam
şol ýerde bagyrlaryny ýere berip, birsel
lem ümsüm ýatardylar. Ine, şeýdip gün
yzyna gün geçip, aýlar aýlanyp durdy.
...Hawa, Garagöz Ata agany görme
di. Biynjalyk bolan Garagöz goşa geldi.
Görse, ol ýatyr gymyldaman. Ysgady,
çekeläp gördi, dem-düýt ýok. Garaňkyda gatlyşyp barýar. Garagöz üýrüp, Až
dary çagyrdy. Ol derrew häzir boldy. Bo
lan işi görübem, Garagöze seretdi.
Garagöz dowarlary öňüne salyp, oba
tarap ýola düşdi.
Aždar çopanyň ýanynda galdy. Onuň
bolsa şol ýatyşy, gymyldanogam. Ýagyş
bolsa çisňäp başlady. Şu bolşuna has

güýjäýmegi-de ahmal. Aždar gazygynyň
daşynda aýlanyp duran eşegiň üstündä
ki ýapynjany dişläp, ýere gaçyrdy, süýräp
getiribem çopanyň üstüne, başardygyn
dan, ýapdy. Indi ýagyş ýagaýanda-da Ata
aga eziljek däldi. Ol eýesiniň başujunda
iki aýagyna ýassanyp ýatyberdi.
Garagöz gyssagyň özi bilendigine
düşünýän ýaly, dowarlary üýrüp hem ko
walap diýen ýaly oba eltdi. Olary agyla
gabap, üýrüp başlady. Ata aganyň ýol
daşy Gurban çykyp seretse, işikde Gara
göz dur, özem daga seredip, howsalaly
üýrýär. Bir bolmasy işiň bolanyny aňyp,
Gurban Garagözüň yzyna düşüberdi.
Garagözüň ümzügi daga — dowar ba
kylýan ýere tarapdy. Ýolugra goňşy-go
lamlardan hem birnäçe adam bulara
goşuldy. Şeýdip, birtopar adam Garagö
züň yzyna düşüp, wakanyň bolan ýerine
geldiler. Aždar olary garşy aldy. Gelenler
Ata aganyň ysgynsyzja bolsa-da, dama
rynda tirsildiniň bardygyny görüp, ony

gyssanmaç oba hassahanasyna alyp
gitdiler. Ol ýerde birnäçe gün ýatandan
soň, çopan öýlerine gaýdyp geldi.
Şol wakadan soň, obada Garagöz bilen
Aždaryň abraýy artdy. Eden işleri özleri
ne-de ýaran bolarly, olar ýygy-ýygydan
bolmasa-da, käwagt obanyň uly köçesin
den tirkeşip, Garagöz-ä öňde, Aždaram
yzda, başlaryny dik tutup, nyzamly geç
megi çykardylar. Şunda Aždar ädim urşu
ny Garagözüňkä meňzetjek bolup, azara
galardy. Sebäbi Garagöz ýöremek üçin
öňki aýagyny galdyranda, ony ýokarda
az-kem saklap, soň ädimini äderdi. Şuny
welin Aždar entek başaranokdy, şol se
bäpli-de nyzam bozulardy. Ýöne Garagöz
onuň bu başagaýlygyna üns bermeýärdi,
sebäbi ol halypady, şägirdiniň ahyry bu
nyzamy öwrenjegine ynamy uludy.
(Dowamy bar).

Seýitguly GELDIÝEW.
“Türkmenistan”.
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HORM ATLY ATL ARYŇ EÝEL ER I

ATYM — ADYM, ALABAÝYM — ABRAÝYM
Düýn paýtagtymyzda açylan Halkara ahalteke
atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen
alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkezi binasynda
milli Liderimiziň Permanlaryna laýyklykda, hor
matly atlara mynasyp bolan atşynaslarydyr itşy
naslary sylaglamak dabaralary geçirildi. Bu daba
ralar hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary
netijesinde, ýurdumyzda milli gymmatlyklara bo
lan söýginiň, hormat-sarpanyň has-da artýandy
gynyň, muňa döwlet derejesinde uly ähmiýet be
rilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.
Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türk
men alabaýynyň baýramy mynasybetli hormatly
atlara eýe bolanlaryň birnäçesiniň buýsançly gür
rüňlerini okyjylara ýetirmegi makul bildik.

onuň tohumynyň arassa saklanmagy, terbiýesiniň
kemsiz ýetirilmegi üçin müňýyllyklaryň dowamyn
da yhlasly zähmetlerini gaýgyrmandyrlar. Türkmen
alabaý itleriniň öz döwründe uly şöhrat gazanan
dygyny ylmy çeşmeler subut edýär.
Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň dünýä
beren taýsyz gymmatlyklarynyň biri bolan bu itler
baradaky gymmatly maglumatlary özünde jemle
ýän «Türkmen alabaýy» atly kitaby biz — itşynaslar
üçin ajaýyp gollanmadyr. Milli gymmatlyklarymyza
uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň jany
sag, ömri uzak bolsun!
Haldurdy GOÇOW,
Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje
adyndaky etrabyndaky 11-nji çagalar 
bagynyň garawuly, hususy itşynas, 
Türkmenistanyň at gazanan itşynasy:

Kakamyrat AGAMYRADOW,
Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke
atçylyk toplumynyň baş seýsi,
Türkmenistanyň halk atşynasy, 
Türkmenistanyň ussat halypa seýsi:
— Halkymyz gapysyn
da at saklamagy döwletlilik
hasaplapdyr. Döwlet Baştu
tanymyzyň taýsyz tagallala
ry netijesinde, halkymyzyň
dünýä medeniýetiniň ösüşi
ne özboluşly goşant bolan
milli gymmatlyklaryna go
ýulýan hormat-sarpa barha
beýgelýär. Biz hem seýis
hökmünde şeýle asylly işle
re goşant goşýandygymyza
begenýäris. Biziň zähmet çekýän toplumymyzda
15 sany seýisçilik bölümi bolup, olaryň her birinde
çapylýan atlaryň 20-si seýislený
 är. Konkur, mara
fon bölümleriniň hersinde-de atçylyk sporty bilen
bagly halkara ýaryşlara gatnaşdyrylýan atlaryň
20-ä golaýy bar.
Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türk
men alabaýynyň baýramy mynasybetli ýurdumy
zyň birnäçe atşynaslarydyr itşynaslaryna hormatly
atlaryň dakylmagy buýsançly başymyzy göge ýetir
di. Şolaryň hatarynda men hem «Türkmenistanyň
ussat halypa seýsi» diýen hormatly ada mynasyp
boldum. Munuň üçin Gahryman Arkadagymyza
köp sagbolsun aýdýaryn. Türkmen atşynaslarydyr
itşynaslary hakynda taýsyz tagallalary edýän milli
Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp bar
ýan il-ýurt bähbitli işlerinde mundan beýläk-de ro
waçlyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýärin.
Derýamyrat SAPAROW,
Halkara ahalteke atçylyk 
sport toplumynyň seýsi, 
Türkmenistanyň halk atşynasy:
— Türkmen atşynaslary ahalteke bedewlerini
seýislemek, olary döwlet derejesinde guralýan at
çapyşyklara taýýarlamak, şeýle-de halkara sport
ýaryşlaryna gatnaşdyrmak babatda uly işleri amala
aşyrýarlar. Biz hem ähli maşgala agzalarymyz bo
lup atşynaslyk, atçylyk sporty bilen içgin gyzyklan

ýarys. Ogullarym Ylhamdyr
Ykbal çapyksuwarlyk edýär.
Her ýyl Türkmen bedewi
niň milli baýramy mynasybetli
dürli bäsleşikleriň, şol sanda
ahalteke atlarynyň halkara
gözellik bäsleşiginiň geçiril
megi indi asylly däbe öwrül
di. Atşynaslaryň çekýän gö
reldeli zähmeti sarpalanyp,
olara hormatly atlar dakylýar,
döwlet sylaglary gowşurylýar.
Ynha, men hem «Türkmenistanyň halk atşynasy» di
ýen hormatly ada eýe boldum. Munuň üçin Gahryman
Arkadagymyza egsilmez alkyş aýdýaryn.
Mekanmuhammet HANOW,
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky
gurşawy goramak ministrliginiň Daşky
gurşawy goramak gullugynyň
«Türkmen alabaý itleri» bölüminiň
hasapçysy, hususy itşynas,
Halkara «Türkmen alabaý itleri»
assosiasiýasynyň hünärmeni,
Türkmenistanyň at gazanan itşynasy:
— Gahryman Arkada
gymyzyň Permanyna la
ýyklykda, maňa-da «Türk
menistanyň at gazanan
itşynasy» diýen hormatly
adyň eýesi bolmak bagty
miýesser etdi. Munuň üçin
begenjimiň çägi ýok. Zäh
metimize goýýan belent
sarpasy, berýän ýokary ba
hasy üçin milli Liderimize
tüýs ýürekden taňryýalkasyn aýdýaryn.
Men kiçiligimden bäri türkmen alabaý itlerini
idetmek bilen meşgullanyp gelýärin. Häzirki wagt
da 10-a golaý alabaý itim bar.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, türk
men alabaýy edermen, hüşgär, düşbi, duýgur,
çydamly, eýesine wepaly janawardyr. Men mu
ňa hut öz durmuşymda, alabaýlary idetmek bilen
bagly tejribämde anyk göz ýetirdim.

Bir gezek itimi gezim etdirmek, seýislemek
üçin daga alyp gidenimde, gümra bolup ýörşüme,
Gün ýaşyp, garaňky gatlyşanyny duýman galyp
dyryn. Dag howasy şol agşam ümür-dumanly bo
lansoň, ýanymda çyra-da ýokdy. Şonda wepaly
alabaýym meni yzyna düşürip, ümürden çykar
dy-da, göni öýe alyp geldi. Gezim etdirmek üçin
baýyrlygadyr çöle alyp gidenimde, öňden barýan
janawaryň üýrüp, öz hereketleri bilen çöp-çalam
laryň arasynda mör-möjekleriň, ýylandyr içýanyň
bardygyny duýdurýan halatlaryna-da kän gabat
gelýärin.
Türkmeniň wepaly alabaýyny sarpalamak, go
rap saklamak, geljek nesillere ýetirmek babatda
biz — itşynaslara ähli mümkinçilikleri döredip ber
ýän milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, işleri ro
waç bolsun!
Atahan SUHANOW,
Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugynyň Merkezi edarasynyň
baş karargähiniň Operatiw müdirliginiň
atçylyk we kinologiýa bölüminiň
müdiriniň orunbasary — kinologiýa
bölümçesiniň serkerdesi,
Türkmenistanyň at gazanan itşynasy:
— Türkmen alabaýynyň
hormatyna ýörite baýram
döredilip, onuň hem şu ýyl
ilkinji gezek Türkmen be
dewiniň milli baýramy bilen
bilelikde bellenilmegi, goşa
baýram mynasybetli ýur
dumyzyň
atşynaslarydyr
itşynaslaryna döwlet sy
laglarynyň gowşurylmagy,
hormatly atlaryň dakylma
gy buýsançly wakalardyr. Şolaryň hatarynda men
hem «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» di
ýen hormatly ada mynasyp boldum. Zähmetime
beren ýokary bahasy üçin hormatly Belent
Serkerdebaşymyza alkyş aýdýaryn.
Men 1998-nji ýylda häzirki S.A.Nyýazow adyn
daky Türkmen oba hojalyk uniwersitetini weterinar
hünäri boýunça tamamlap, serhet goşunlarynyň

hataryna çagyryş boýunça harby gulluga alyndym.
Hüşgärligi, çydamlylygy, duýgurlygy, çuslugy bilen
tapawutlanýan türkmen alabaýlary Döwlet serhet
gullugynda hem möhüm orun eýeleýär. Olar mukad
des serhetlerimizi goramakda merdana serhetçileri
mize ýakyn ýardamçy bolýar. Häzirki wagtda Döwlet
serhet gullugynda türkmen alabaýlarynyň 400-den
gowragy bar. 2020-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda —
Watan goragçylarynyň gününde «Kasamly» jülge
sinde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň
«Türkmen alabaý» merkezi açylyp, ulanylmaga
berildi. Bu merkezde häzirki wagtda 40 töweregi
alabaý idedilýär. Serhet birikmeleridir galalary üçin
itçileri taýýarlanymyzda, esgerleriň arasyndan ozal
kiçiliginden it idedip görenlerini, bu ugurdan azdakände başy çykýanlaryny saýlap alýarys.
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň merda
na serhetçilerimize türkmen alabaýlarynyň güjü
jeklerini sowgat bermegi, «Türkmen edermen»
ýörite maksatly toparyň nyşanynda alabaýyň şe
kiliniň ýerleşdirilmegi serhetçi itşynaslary has-da
buýsandyrdy. Milli gymmatlyklarymyza uly sarpa
goýýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ömri
uzak, mertebesi mundan-da belent bolsun!
Atamyrat SÜLEÝMANOW,
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky
27-nji orta mekdebiň matematika 
mugallymy, hususy itşynas, 
Türkmenistanyň at gazanan itşynasy:
— Şu ýyl ilkinji gezek
bellenilýän Türkmen ala
baýynyň baýramy mynasy
betli kärdeşlerimiň birnäçe
si bilen birlikde, maňa-da
«Türkmenistanyň at gaza
nan itşynasy» diýen hor
matly adyň eýesi bolmak
bagty miýesser etdi. Çek
ýän ujypsyzja zähmetimi
ze ýokary baha berip, hor
matly ady dakan milli Liderimize ähli itşynaslaryň
adyndan köp sagbolsun aýdýaryn.
Halkymyz bedew aty ýaly, alabaý itini hem iň
ýakyn, wepaly dosty hasaplaýar. Pederlerimiz

— Ilki bilen, şu ýyl birinji
gezek bellenilýän Türkmen
alabaýynyň baýramy my
nasybetli milli gymmatlyk
larymyzyň hak howandary
Gahryman Arkadagymyzy,
şeýle-de ähli watandaşlary
myzy tüýs ýürekden gutlaýa
ryn. Baýramçylyk mynasy
betli arassa ganly alabaýlary
ösdürip ýetişdirmek, olary
köpeltmek ugrunda iş alyp barýan ildeşlerimiziň bir
näçesine hormatly atlar dakyldy. «Türkmenistanyň at
gazanan itşynasy» diýen hormatly adyň ilkinji eýele
riniň biridigim buýsançly başymy göge ýetirýär.
13 ýyl bäri alabaý itlerini ýetişdirip gelýärin. Hä
zir uly köpeklerimiň sany 20-ä, güjüjeklerimiň sany
5-e ýetdi. Alabaý itlerini ýetişdirmek höwesi mende
çagalykdan döredi. Heniz okuwçy wagtym köp gatly
ýaşaýyş jaýynda ýaşaýandygymyza garamazdan,
obadaşlarymyzyň alabaýlaryny alyp gelip, jaýymy
zyň girelgesinde daňyp goýardym. Olar üçin ýörite
ýatak ýasardym. Mendäki bu höwesi aňan kakam
olary ýallamakda, gezdirmekde ýardam bererdi. In
di ogullarym — meniň iň ýakyn kömekçilerim. Olar
kesbimi dowam etdirmäge höwesli.
Uludan toýlanylýan Türkmen alabaýynyň baýra
my mynasybetli geçirilýän «Ýylyň türkmen edermen
alabaýy» atly halkara bäsleşige Alabaý, Aždar, Bür
güt atly köpeklerim gatnaşdy. Olar bäsleşigiň des
lapky ikinji tapgyrynda hem üstünlikli çykyş etmegi
başardylar. Aýratyn hem Aždar atly köpegimden
tamam uly, sebäbi ol geçen ýyllaryň dowamynda
welaýat, ýurt derejesinde geçirilen bäsleşikleriň bir
näçesinde öňdeligi eýelemegi başardy.
Biz — itşynaslar it saklamak, olary edermen,
gaýduwsyz edip ýetişdirmek babatda pederleri
mizden miras galan milli däpleri, ýörelgeleri mun
dan beýläk hem mynasyp dowam etdireris.

Ýazga geçirenler
Aýmyrat PIRJIKOW,
Şamyrat MUHAMMETGURBANOW.
«Türkmenistan».
Surata düşürenler Maksat AKMÄMMEDOW,
Ilaman ÇÜRIÝEW.

DERD E DERM AN ÖNÜML ER
ÜNS BERIŇ!

ŞUGUNDYRYŇ PEÝDASY
Gün nuruny bolluk bilen eçilensoň,
sahawatly topragymyzda bitýän gök we
bakja önümleriniň arasynda derde der
man häsiýetlisi köpdür. Gazetimiziň şu
sanynda peýdaly ösümlik bolan şugun
dyr yň peýdasy hakynda okyjylar ymyza
gürrüň bermegi makul bildik.

Ol bedeniň kesellere garşy göreşijilik
ukybyny ýokarlandyrýar, gan aýlanyşyny go
wulandyrýar.

Ýylyň dowamynd a saçaklarymyzy
bezeýän şugundyryň adamyň saglygy üçin
peýdasy köpdür. Şugundyryň düzüminde
köp sanly demir, şeýle hem deňagramly
derejede kalsiý we natriý bar. Onuň düzü
minde B topara degişli ýokumlar köpdür.
Ýokumlaryň hut şol topary dyrnagyň, saçyň
Onuň düzüminde bar bolan ýokum
berk we deriniň sagdyn bolmagyna, şeýle
lar
ga
nazlygy bejermäge ýardam edýär.
hem nerw ulgamynyň dogry işlemegine tä
Şu
g
un
dyr iç gatamada diýseň peýdaly
sir edýär.
bolup, içegede näsazlyklar ýüze çykanda
Ol düzüminde saklanýan sinkiň we hem giňden peýdalanylýar.
ýoduň mukdary boýunça gök-önümleriň
Önüm de kal or iý an yň az bolmagy
arasynda öňdäki orunda durýar.
ony berhizde hem ulanmaga mümkinçilik
Şugundyr böwregiň, bagryň, gan-da döredýär. Şugundyry buglap iýmek has-da
mar ulgamynyň arassalanmagyna kömek peýdalydyr.
edýär, şeýle hem gan damarlaryň diwarjyk
(Ýörite habarçymyz).
laryny berkidýär.
Kesellerden goranmagy daşary çykylanda agyz-burun
örtüklerini dakynmak, arassaçylyk düzgünlerini berjaý
etmek, 2 metr howpsuz aralygy saklamak bilen 
utgaşdyryň! Eger-de nähoşlugyň ilkinji alamatlaryny
duýsaňyz, hökman maşgala lukmanyna ýüz tutuň!

Baº redaktor
Kakamyrat

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.

REJEBOW

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministr
ligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň
asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türk
menbaşynyň ertekiler dünýäsi» döwlet kärhana
laryny hususy taraplara ynançly dolandyrmaga
bermek boýunça teklipleri kabul edýändigini habar
berýär.
Teklipler ynançly dolandyrmagyň taraplary üçin
ykdysady taýdan esaslandyrylan bähbitli şertler
baradaky maglumatlary öz içine almaly we dolan
dyrýan tarapyň bu ugurda baý tejribesiniň bolmagy
zerur.
Teklipler 2021-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli Türk
menistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň
edara binasynda kabul edilýär.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň 
Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 
(+99312) 39-46-63/69/75.
«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy 
№ 10093826 — Guýulary ýapgytlaýyn burawlamak
üçin hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça
BÄSLEŞIK
yglan edýär
Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna,
sagat 17:00-a çenli.
Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige
gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny
şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärme
niniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm
we karamat.reimbayeva@eni.tm) ibermelidir.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak 
ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça öň yglan edilen
HALKARA BÄSLEŞIGIŇ
möhletini uzaldýar
Lot №1 — Türkmenistanyň Oba hojalyk Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän anykla
ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin ýyş serişdelerini we himiki reagentleri getir
zerur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän mek.
ýörite awtoulaglary getirmek;
Gyzyklanýan taraplar gatnaşyjynyň doly
Lot №2 — Halkara ülňülere laýyk gelýän adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurdu
weterinar derman serişdelerini getirmek;
ny we aragatnaşyk telefonlaryny görkezýän
Lot №3 — Türkmenistanyň Oba hojalyk maglumatlar bilen bäsleşige gatnaşmak üçin
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýa ýazmaça arza bermeli. Pul serişdelerini ge
nyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin ze çirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.
rur bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän we
Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasaby
terinariýa barlaghana enjamlaryny getirmek; na pul serişdeleri geçirilenden soň serediler.
Lot №4 — Türkmenistanyň Oba hojalyk
Bäsleşik resminamalarynyň bukjalary mö
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýa hür bilen tassyklanan, doly bäsleşik teklibi
nyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin zerur bilen bir möhürlenen bukjada kabul ediler.
bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän anyklaýyş Bäsleşik teklipli bukja resminamalaryň buk
serişdelerini we himiki reagentleri getirmek;
jasynda görkezilen sanawa laýyklykda dü
Lot №5 — Türkmenistanyň Oba hojalyk zülmelidir.
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Bäsleşik resminamalarynyň bukjasynda
Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur sowalnamanyň elektron görnüşi, şertna
bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite manyň esasy şertleri («Word» görnüşinde)
awtoulaglary getirmek;
hem-de tehniki we ykdysady spesifikasiýa
Lot №6 — Türkmenistanyň Oba hojalyk («Excel» görnüşinde) bolmaly.
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar
Daşky gurşawy goramak gullugy üçin zerur Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 92-nji
bolan, halkara ülňülere laýyk gelýän barlag jaýynda sagat 9:00-dan 17:00-a çenli kabul
hana enjamlaryny we ölçeg gurallaryny ge edilýär.
tirmek;
Bäsleşik teklipli bukjalar şu habar çap edi
Lot №7 — Türkmenistanyň Oba hojalyk lenden soň, 30 iş gününiň dowamynda kabul
we daşky gurşawy goramak ministrliginiň edilýär.
Giňişleýin maglumat almak üçin şu telefon belgilerine jaň edip bilersiňiz: 
44-77-47; 44-78-30; 94-12-04.
Elektron salgysy: minagri@online.tm
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