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Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Alyhezretiňize, maşgala agzalaryňyza we ýakynlaryňyza güýç-kuwwat hemJenap Prezident, gadyrly doganym!
Siziň mähriban kakaňyzyň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur de sabyr-kanagat dileg edýärin.
Jenap Prezident, gadyrly doganym, Size çuňňur hormat goýýandygym
gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Goý, merhumyň giň gerimli zähmetden,
baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.
şöhratdan doly bolan durmuşdan soň, ruhy aram tapsyn!
Abdelmajid TEBBUN,
Şu ýeňil bolmadyk pursatda Siziň Alyhezretiňize çuňňur gynanjymy hemAlžir Halk Demokratik Respublikasynyň Prezidenti.
de tüýs ýürekden duýgudaşlygymy beýan edýärin. Beýik Biribardan Siziň

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň
adyndan hem-de hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagyňyz bilen gutlaýaryn.
Parlamentarileriň ses bermeleriniň netijeleri Siziň raýatlyk ylalaşygy
nyň saklanmagyna, milli ykdysadyýetiň kuwwatlanmagy, ýurduň halkara
giňişlikde eýeleýän ornunyň pugtalanmagy üçin zerur şertleriň döredilme
gine gönükdirilen syýasatyňyzyň giň goldawa eýe bolýandygynyň aýdyň
beýanydyr.
Siz köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň ýokary döwlet wezipesin
de yhlasly zähmet çekýärsiňiz we ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi
ne, halkyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna ägirt uly goşant goş
ýarsyňyz.
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinde
Size iki ýurduň arasynda parlament hyzmatdaşlygyna hemişe üns we gol
daw berýändigiňiz üçin hoşallyk sözleri aýdylýar.
Döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmegine berilýän gol
daw durnukly häsiýete eýedir. Russiýa Federasiýasynyň senatorlary bilen
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň,
parlament toparlarynyň we ugurdaş komitetleriň ulgamy boýunça özara
hyzmatdaşlygyň işjeňleşdiriljekdigine bil baglaýaryn.
Biziň bilelikde alyp barýan işlerimiziň ähli ugurlardaky ikitaraplaýyn mö
hüm gatnaşyklary giňeltmek üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna pugta
ynanýaryn.
Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size berk jan saglyk, Türkmenis
tanyň halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan jogapkärli döwlet
işiňizde mundan beýläk-de uly üstünlikler arzuw edýärin!
Size bolan çuňňur hormatym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Siziň Alyhezretiňiz!
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy bolmak bilen, men
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen çärelere uly gyzyk
lanma bilen syn etdim.
Ählumumy karantin zerarly, biz, gynansak-da, bu baýramçylygy ahalte
ke bedewleriniň hakyky Watanynda bilelikde belläp bilmedik. Şeýle bolsada, biziň kalplarymyz öz dostlarymyz we kärdeşlerimiz bilen Siziň bereketli,
myhmansöýer hem-de gözel topragyňyzda duşuşmaga bolan isleg-arzuw
dan doludyr.
Muňa garamazdan, biz, pudaklaýyn wideomaslahatyň işine gatnaşdyk
we onuň netijelerine buýsanýarys.
Size «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyň dakyl
magy mynasybetli, iň gowy arzuwlarymy kabul ediň! Bu sylag Siziň ajaýyp
atlary kemala getirmekdäki başarjaňlygyňyza we ussatlygyňyza şaýatlyk
edýär.
Şeýle hem Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň täze saýlanylan
prezidentini gutlamak isleýärin. Ol Siziň başlangyçlaryňyzy mynasyp do
wam eder. Ahalteke bedewleri şeýle bir ajaýyp bolansoň, olar Siziň golda
wyňyz hem-de biziň tagallalarymyz bilen ýaş nesiller üçin goralyp saklan
malydyr.
Türkmenistan meniň ýüregime örän ýakyndyr, şonuň üçin «Watan» ha
barlar gepleşigine yzygiderli seredýärin, aýratyn-da, ahalteke bedewleri ba
radaky dürli öwüşginli gepleşiklere tomaşa edýärin hem-de Siziň behişdi
bedewlere bolan mähirli garaýşyňyzy bellemek isleýärin, bu bolsa ýaş nesil
üçin nusgalyk göreldedir.
Size hem-de Siziň halkyňyza saglyk we parahatçylyk baradaky arzuwla
rymy, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürek
den gutlaglarymy beýan edýärin.
Çuňňur hormatlamak bilen,

Walentina MATWIÝENKO,
Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň
Federasiýa Geňeşiniň Başlygy.

Katarina ÝAKOB,
“Pferde Mensсh” nemes atçylyk jemgyýetiniň tälimçisi we
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy.

HEPDÄN IŇ WAK AL ARY

WATANYMYZYŇ ÖSÜŞI, HALKYMYZYŇ ABADANÇYLYGY HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ SYÝASATYNYŇ ÖZENIDIR
Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösüşine we mähriban halkymyzyň abadan
çylygyna gönükdirilen ynamly hem-de yzygiderli durmuşa geçirýän oňyn syýasatynyň
anyk netijelere beslenýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.
26-njy aprelde döwlet Baştutanymyz san
ly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Baş
lygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat
şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gat
naşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda
ýurdumyzyň baş şäherini hem-de welaýat
lary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipe
leriň çözgüdine, möwsümleýin oba hojalyk
işleriniň barşyna we şanly senelere görülýän
taýýarlyk işleriniň ýagdaýyna garaldy.
Iş maslahatynyň dowamynda paýtagty
myzda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyl
lygy mynasybetli açylmagy meýilleşdirilýän
desgalarda alnyp barylýan işleriň depginle
rini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň baş şä
heriniň abadançylygyny we arassaçylygyny
üpjün edýän degişli gulluklaryň işini utgaş
dyrmak, Aşgabadyň ekologiýa ýagdaýyny
gowulandyrmak boýunça toplumlaýyn çä
releriň amala aşyrylýandygy bellenildi.
Hususan-da, «Daşkent» seýilgähiniň
gurluşygy üçin taslamalar işlenip taýýarla
nyldy. Häzir onuň gurluşygyny ýerine ýetir
jek kompaniýany seçip almak boýunça jem
leýji bäsleşigi geçirmäge taýýarlyk görülýär.
Onda täzeçil we oýlanyşykly çemeleşmeleri
esasy ugur edinýän hem-de bu babatda öň
debaryjy tehnologiýalary, usullary ulanýan
teklipleriň iň gowulary saýlanylar.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow çeper bezeg boýun
ça milli däpleriň häzirki zamanyň binagär
lik aýratynlyklary bilen utgaşdyrylmagynyň
ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan şähergur
luşyk maksatnamasyna bildirilýän esasy
talapdygyny nygtady. Paýtagtymyzyň bina
gärlik aýratynlygy we desgalaryň özboluş
lylygy şäheriň gözellik derejesini kesgitlär.
Bu taslamanyň buýrujysy şäher häkimligi
bolup durýar.
Döwlet Baştutanymyz obasenagat top
lumynyň öňünde durýan wajyp wezipelere

ünsi çekip, ýerlerden bol hasyl almak hemde azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, ak
ekinlere ýuwuş suwuny we olary mineral
dökünler bilen iýmitlendirmek işlerini ýoka
ry hilli hem-de öz wagtynda geçirmek me
seleleriniň aýratyn ähmiýetlidigini belledi.
Şunuň bilen birlikde, gowaça ekişini bel
lenilen möhletinde tamamlamak, ýeralma,
gök we bakja ekinlerine ideg işleriniň agro
tehniki kadalara laýyk gelmegini üpjün et
mek meselelerine möhüm üns berilmelidir.
Milli Liderimiz şu ýyl Lebap welaýatyn
da Medeniýet hepdeligini geçirmek bilen
baglanyşykly meselelere ünsi çekip, ýur
dumyzyň durmuşynda uly ähmiýete eýe
bolan bu çäreleriň ýokary guramaçylyk
derejesiniň üpjün edilmeginiň zerurdygy
ny aýratyn nygtady.
26-njy aprelde hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Rus
siýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladi
mir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşligi
boldy. Ol milli Liderimize kakasy Mälikguly
Berdimuhamedowyň arad an çykm a
gy zerarly, çuňňur gynanjyny beýan etdi
hem-de hormatly Prezidentimize we onuň
ýakynlaryna şu agyr pursatda ruhy dur
nuklylyk dileg etdi.
Söhbetdeşligiň dowamynda iki dostlukly
döwletleriň Baştutanlary söwda-ykdysady,
energetika, medeni-ynsanperwer ugurlarda
ky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň
meselelerine, koronawirus ýokanjyna garşy
bilelikdäki göreş işlerine degip geçdiler.
Taraplar şu ýylyň tomsunda geçiriljek II
Hazar ykdysady forumynyň we Hazarýaka
döwletleriň Baştutanlarynyň güýzde geçi
riljek VI sammitiniň meselelerini ara alyp
maslahatlaşdylar. Bu çäreler iki ýurduň
we sebitiň döwletleriniň arasyndaky öza
ra gatnaşyklaryň giňeldilmegine gönükdi
rilendir.
Russiýa Federasiýasynyň Baştutany
türkmen kärdeşini Türkmenistanyň Milli

Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlykly
gyna saýlanylmagy bilen gutlady. Munuň
özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň paýhasly baştutan
lygynda durmuşa geçirilýän syýasata
berilýän ählihalk goldawynyň nobatdaky
subutnamasydyr.
27-nji aprelde milli Liderimiz bilen Ow
ganystan Yslam Respublikasynyň Prezi
denti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň
dowamynda goňşy döwletiň Baştuta
ny türkmen kärdeşine kakasy Mälikguly
Berdimuhamedowyň biwagt aradan çyk
magy zerarly çuňňur gynanjyny beýan et
di we tutuş owgan halkynyň adyndan milli
Liderimize duýgudaşlyk bildirdi.
Taraplar ykdysadyýetiň dürli ugurlaryn
daky özara gatnaşyklaryň geljekki mese
leleri, energetika, ulag we aragatnaşyk
ýaly wajyp pudaklardaky ägirt uly bilelik
däki taslamalary durmuşa geçirmek bi
len baglanyşykly meseleler boýunça pikir
alşyp, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy
mundan beýläk-de ösdürmek hem-de
uzak möhletleýin esasda täze taslamala
ry amala aşyrmak üçin zerur mümkinçilik
leriň bardygyny nygtadylar.
27-nji aprelde döwlet Baştutanymyz
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gat
naşmagynda iş maslahatyny geçirdi. On
da Watanymyzyň mukaddes Garaşsyz
lygynyň 30 ýyllygyna, Aşgabat şäheriniň
140 ýyllygyna we «Soňky jaň» dabarala
ryna görülýän taýýarlygyň meseleleri ara
alnyp maslahatlaşyldy.
Horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow pederlerimiziň döre
den milli gymmatlyklarydyr däp-dessurla
ryny hem-de Diýarymyzyň bu günki ýeten
derejesini, syýahatçylyk pudagynyň we
bu ugur boýunça halkara hyzmatdaşlygyň
mümkinçiliklerini ylmy taýdan öwrenmek,
olary dünýäde giňden wagyz etmek bilen
baglanyşykly çäreleri işjeňleşdirmegiň
wajypdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa

tany» şygary astynda geçýän ýyl hem-de
Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramy mynasy
betli Ginnesiň rekordlar kitabyna birnäçe
ugur boýunça 11 gezek girizilen paýtag
tymyzyň taryhy we ajaýyplyklary barada
giňişleýin maglumat berýän makalala
ryňdyr gepleşikleriň taýýarlanylmalydygy
ny aýtdy.
Halkara çäreleriň geçirilýän merkezi
hökmünde ykrar edilen eziz Diýarymyzyň
baş şäherinde ekologiýa ýagdaýyny sak
lamak meselelerine möhüm üns berilme
lidir. Hormatly Prezidentimiz Aşgabada
bagyşlanan goşgulary we aýdymlary dün
ýäniň dürli dillerine terjime etmegiň zerur
dygyna-da ünsi çekdi.
Şeýle hem Aşgabat şäheriniň 140 ýyl
lyk baýramy bilen bilelikde bellenilýän
“Soňky jaň” mynasybetli guralýan daba
ralar milli öwüşgine baý bolmalydyr we
paýtagtymyzyň ähli döwürdäki gözelligini
hem-de ajaýyplygyny wasp etmelidir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow şäheriň ösüşine my
nasyp goşant goşan belli şahslar barada
aýdyp, olary döwlet derejesinde hormat
lamak babatda anyk görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiz 2021-2022-nji okuw ýy
lynda birinji synpa kabul edilýän okuwçy
lara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyn
dan gowşuryljak noutbuklaryň nusgalary
bilen tanşyp, şolaryň dünýä ülňülerine
laýyk gelmeginiň esasy talapdygyny bel
ledi. Nygtalyşy ýaly, bilim noutbuklarynyň
kämilleşdirilmeginiň ýaş nesillerde san
ly ulgama gyzyklanmalary artdyrmakda,
olaryň bu ugurdaky ukyplaryny ösdür
mekde aýratyn ähmiýeti bardyr.
28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ga
zagystan Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda te
lefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly
ýurduň döwlet Baştutany milli Liderimize
öwezini dolup bolmajak ýitgi —–kakasy
Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan
çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny beýan
etdi we ähli gazagystanlylaryň adyndan
tüýs ýürekden duýgudaşlyk bildirdi.

Söhbetdeşler häzir iki döwletiň özara
söwdany, maýa goýum gatnaşyklaryny art
dyrmak, ulag we aragatnaşyk, azyk, himiýa,
ýeňil senagaty, elektrotehnika pudaklarynda
bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak, öza
ra gatnaşyklaryň täze ugurlaryny kemala
getirmek boýunça ägirt uly mümkinçilikleri
niň bardygyny nygtadylar. Ylym we mede
niýet ulgamlaryndaky gatnaşyklary mundan
beýläk-de giňeltmäge möhüm üns berler.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda
milli Liderimiz Gazagystanyň Prezidenti
Kasym-Žomart Tokaýewi özi üçin islendik
amatly pursatda sapar bilen ýurdumyza
gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen
kabul edildi. Saparyň möhleti diplomatik
ýollar arkaly ylalaşylar.
Ş o l g ü n h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe
Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp
Ärdogan hem-de Täjigistan Respublika
synyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen
bolan telefon arkaly söhbetdeşliklerinde
ikitaraplaýyn ykdysady, durmuş we syýasy
gatnaşyklar bilen baglanyşykly meselele
riň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.
Dost l ukl y ýur tl ar yň P r ez id ent l e
ri milli Lid er im iz e kak as y Mälikg uly
Berdimuhamedowyň aradan çykmagy ze
rarly çuňňur gynançlaryny beýan etdiler.
28-nji aprelde döwlet Baştutanymyz sanly
ulgam arkaly “ARETI” halkara kompaniýa
lar toparynyň (Şweýsariýa) ýolbaşçysy Igor
Makarow, “King&Spalding” hukuk kom
paniýasynyň baş direktory we hyzmatdaşy
Endrýu Hruska, “Rizvi Traverse Manage
ment LLC” kompaniýasynyň esaslandyry
jylarynyň biri we baş maýa goýum direkto
ry Suhail Rizwi hem-de “Legacy” maliýe
kompaniýasynyň baş direktory, “ARETI”
halkara kompaniýalar toparynyň prezidenti
niň geňeşçisi Ýewgeniý Frenkel bilen duşu
şygy boldy. Halkara maýadarlar konsorsiu
myny döretmekde gatnaşyklaryň başyny
başlan duşuşygyň dowamynda işewürler
öz kompaniýalarynyň türkmen bazaryn
da işlemäge bolan gyzyklanmalaryny tas
sykladylar we Türkmenistanyň energetika
pudagyny ösdürmek, hukuk binýadyny kä

milleşdirmegiň hasabyna ýurduň maýa go
ýum ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça
birnäçe tekliplerini beýan etdiler.
Döwlet Baştutanymyzyň “ARETI”
kompaniýasyny hyzmatdaşlygyň bagla
nyşdyryjysy hökmünde teklip etdi. Onuň
energetika pudagynda hyzmatdaşlyk bo
ýunça 25 ýyllyk tejribesi bar hem-de biziň
ýurdumyzda we onuň daşynda kompani
ýanyň abraýy ýokary. Bu bolsa döwletimi
ziň bildirýän talaplaryna laýyklykda, teklip
edilýän taslamalaryň üstünlikli durmuşa
geçiriljekdigine pugta ynam döredýär.
Taslamalary we şertnama resminama
laryny taýýarlamak üçin degişli ýolbaş
çylara iş toparyny döretmek tabşyryldy.
Onuň düzümine ugurdaş döwlet edarala
rynyň wekilleri girer. Milli Liderimiz nobat
daky duşuşykda bellenilen meýilnamala
ry durmuşa geçirmek üçin anyk ädimleriň
ädiljekdigine ynam bildirdi.
29-njy aprelde döwlet Baştutanymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow “Oguz
han” köşkler toplumynda Aşgabada ge
len Özbegistan Respublikasynyň Prezi
denti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy.
Goňşy döwletiň Baştutany hormatly
P r e z i d e n t i m i z i ň k a k a s y M ä l i k g
 u l y
Berdimuhamedowyň arad an çykm a
gy zerarly, çuňňur gynanjyny beýan etdi
hem-de milli Liderimize we onuň maşgala
agzalaryna şu agyr pursatda sabyr-kana
gat, ruhy durnuklylyk dileg etdi.
Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň
Baştutanlary ozal gazanylan ikitaraplaýyn
ylalaşyklary ýerine ýetirmegiň çäklerinde
türkmen-özbek gatnaşyklarynyň häzir
ki ýagdaýy we geljekki ugurlary boýunça
pikir alyşdylar. Taraplar söwda-ykdysady
ulgamdaky netijeli gatnaşyklary mundan
beýläk-de ösdürmegiň, medeni-ynsan
perwer hyzmatdaşlygy höweslendirmegiň
wajypdygy barada aýtdylar. Şunuň bilen
birlikde, döwlet Baştutanlary sebit gün ter
tibiniň we özara gyzyklanma bildirilýän hal
kara syýasatyň birnäçe möhüm ugurlaryny
ara alyp maslahatlaşdylar.
(Dowamy 2-nji sahypada).
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HEPDÄN IŇ WAK AL ARY

WATANYMYZYŇ ÖSÜŞI, HALKYMYZYŇ ABADANÇYLYGY HORMATLY PREZIDENTIMIZ
GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ SYÝASATYNYŇ ÖZENIDIR
(Başlangyjy 1-nji sahypada).
Şol gün agşam hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjakda
ýerleşýän Türkmenistanyň Baş metjidin
de agzaçar sadakasyny berdi. Oňa Öz
begistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew
hem gatnaşdy.
Şol gün ýurdumyzyň welaýatlarynyň we
Aşgabat şäheriniň metjitlerinde anna agşa
mynyň hatyrasyna hormatly Prezidentimiziň
kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň ag
zaçar sadakalary berildi.
Milli Liderimiziň sanly ulgam arkaly
30-njy aprelde geçiren Ministrler Ka
binetiniň mejlisinde döwlet durmuşy
na degişli möhüm meseleler ara alnyp
maslahatlaşyldy. Onda garalan mesele
leriň hatarynda 2030-njy ýyla çenli döwür
üçin Diýarymyzyň nebitgaz senagatyny
ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa
geçirmek, ýurdumyzyň elektroenergetika
pudagynyň kuwwatyny we eksport ugru
ny artdyrmak, maý aýynda boljak baý
ramçylyk çärelerine taýýarlyk görmek
meseleleri bar.
Mejlisiň dowamynda döwlet Baştuta
nymyzyň garamagyna Salgyt kodeksine
goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmek
hakynda teklip hödürlenildi. Salgyt mak
satlary üçin esasy serişdelere hasaplan
ýan ulanyş tutumlarynyň anyk möçber
leriniň bellenilmegi edara-kärhanalarda
çykdajylaryň we peýdanyň ýoýulmazlygy
na, şunuň bilen birlikde, salgyt özeniniň
artmagyna mümkinçilikler döreder.
Döwlet Baştutanymyza demir ýol ulag
lary pudagynda “Elektron petekler” prog
ramma üpjünçiligini girizmek hakynda
ýerine ýetirilýän işler barada hasabat be
rildi. Munuň özi internet saýtlarynyň ýa-da
ykjam aragatnaşygyň üsti bilen petekleriň
nagt däl söwdasyny guramaga mümkin
çilik berer.
Şeýle hem sanly ulgam arkaly ýük
leriň daşalyşyny dolandyrmak üçin täze
döwrebap maksatnamalaýyn taslama
işlenip taýýarlanyldy we synagdan geçi
rildi. Demir ýol gatnawlaryndan peýda
lanýan müşderiler hem-de eksport-im
port söwdalaryny we Türkmenistanyň
çäginde üstaşyr ýükleri daşamak işlerini
guraýan kärhanalar onlaýn usulda dün
ýäniň islendik ýerinden özleriniň “şahsy
otaglaryndan” ýüztutma arzalaryny berip
bilerler.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
häzir ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli
pudaklaryny, şol sanda ulag ulgamyny
sanlylaşdyrmak boýunça maksatnama
laýyn işleriň alnyp barylýandygyny bel

läp, birnäçe kanunçylyk namalaryna we
döwlet edaralarynyň iş tertibine degişli
üýtgetmeleriň girizilmeginiň zerurdygy
na ünsi çekdi. Olar, öz gezeginde, ýük
gatnatmak işini sanlylaşdyrmaga taýýar
bolmalydyr.
Şeýle hem mejlisde hususy haryt ön
dürijilere goldaw bermek meselelerine
garaldy. Milli Liderimiziň garamagyna guş
etini we ýumurtgany, konditer, et, şöhlat
önümlerini, dürli içgileri, ösümlik ýagyny,
çörek, gök we bakja, süýt hem-de beýleki
önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň
netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça bir
näçe teklipler hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz kiçi we or
ta telekeçiligi maliýe hem-de maddyenjamlaýyn taýdan höweslendirmegiň
zerurdygyny belläp, bu çäreleriň ýur
dumyzyň eksport kuwwatynyň ýokarlan
magyny hem-de halkymyzyň hal-ýagda
ýynyň gowulanmagyny üpjün etjekdigini
belledi.
Döwlet Baştutanymyz 2021-2022-nji
okuw ýylyndan başlap, Halkara ynsan
perwer ylymlary we ösüş uniwersitetini
hem-de Telekommunikasiýalar we infor
matika institutyny doly hojalyk hasapla
şygyna geçirmek, dürli pudaklarda, şol
sanda saglygy goraýyş ulgamynda zerur
bolan täze hünärleri girizmek hakyndaky
tekliplere garady.
Mejl isd e horm atl y Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe
resminamalara gol çekdi. Şolaryň hata
rynda Türkmenistanda gant şugundyryny
öndürmek hakyndaky Karar bar.
Milli Liderimiz ýurdumyzyň halkara gi
ňişlikdäki ekologiýa başlangyçlaryny iler
letmek boýunça ýerine ýetirilýän işleri do
wam etmegi tabşyrdy we 2021 — 2023-nji
ýyllarda Türkmenistanyň halkara gurama
lar bilen hyzmatdaşlygy hakyndaky Mak
satnamany tassyklady.
30-njy aprelde hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow bi
l e n Bahr eýn iň Pat yş as y Ham ad bin
Isa Al Halifan yň arasynd a telefon ar
kaly söhb etd eşlik bold y. Bahreýn iň Pa
tyşasy döwlet Baştutan ym yza kakasy
Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan
çykmagy zerarly, çuňňur gynanjyny we
medet beriji sözlerini beýan etdi.
Söhbetdeşler özara bähbitli we uzak
möhletleýin esasda ýola goýulýan türk
men-bahreýn hyzmatdaşlygynyň möhüm
meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar
hem-de ähli ugurlar boýunça netijeli gat
naşyklary mundan beýläk-de pugtalan
dyrmaga taýýardyklaryny tassykladylar.
Geçen hepdede hormatly Preziden
timiziň tabşyrygy boýunça Ministrler Ka

binetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary
gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar
Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky
Türkmenistanyň wekiliýeti Russiýa Fede
rasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň
Kazan şäherinde geçirilen Ýewraziýanyň
hökümetara geňeşiniň (ÝHG) mejlisine
gatnaşdy.
Türkmenistanyň wise-premýeri çykyş
edip, ýurdumyzyň ÝHG-niň mejlisine hor
matly myhman hökmünde ilkinji gezek
gatnaşýandygyny belledi. Bu bolsa uzak
möhletli köpugurly hyzmatdaşlygy ýola
goýmaga, onuň geljegine we mümkinçi
liklerine düşünmäge bolan özara gyzyk
lanmany beýan edýän waka bolup durýar.
Bu Ýewraziýa giňişliginde GDA, Şanhaý
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa yk
dysady geňeşi ýaly döwletara guramalar
bilen ýakyn gatnaşyklar babatda Türkme
nistanyň alyp barýan ugruna hem kybap
gelýär.
Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy
ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk
boýunça hyzmatdaşlaryna teklip et
mäge ugurlarynyň az däldigini aýtdy.
Türkmenistanda ulag-logistika düzümi
sazlaşykly ösýär, döwrebap awtoulag
ýollary, köprüler guruldy, Hazar deňziniň
kenarynda geçirijilik ukyby bir ýylda ýük
dolanyşygynyň 25 million tonnasyna deň
bolan täze Türkmenbaşy Halkara deňiz
porty bina edildi.
Serdar Berdimuhamedow Türkmenis
tanyň hem-de Ýewraziýa ykdysady ge
ňeşiniň agza döwletleriniň arasynda doly
bahaly gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň
taraplara diňe özara ykdysady we söwda
bähbidini getirmek, ösüşe täze kuwwatly
itergi bermek bilen çäklenmän, eýsem,
Ýewraziýa giňişliginde ykdysady işleriň
sazlaşykly, ýokary hilli bolmagyna ýar
dam edip, biziň döwletlerimiziň häzirki za
man ölçeglerinde yklym we dünýä hojalyk
gatnaşyklaryna netijeli goşulyşmagy üçin
goşmaça şertleri döretjekdigine ynam bil
dirdi.
Kazana saparyň maksatnamasynyň çäk
lerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň
Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň
Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşygy
boldy. Söhbetdeşligiň barşynda Türkme
nistanyň we Russiýanyň dostluk, hoşni
ýetli goňşuçylyk hem-de söwda-ykdysady
we medeni-ynsanperwer ulgamlarda öza
ra bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny
pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildir
ýändikleri bellenildi. Şonuň ýaly-da, Türk
menistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň
Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti
Rustam Minnihanow bilen duşuşygy boldy.

Duşuşyk tamamlanandan soňra, Rus
siýa Federasiýasynyň Tatarystan Res
publikasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary, Ýokary gözegçilik edarasynyň baş
lygy Serdar Berdimuhamedowa “Tatar
Awtonom Sowet Sosialistik Respublika
synyň döredilmeginiň 100 ýyllygy ” atly
medaly gowşurdy. Bu medal RF-niň Ta
tarystan Respublikasynyň döwlet sylagy
bolup durýar.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary
Kazanda bolmagynyň çäklerinde russiýa
ly, şol sanda tatarystanly kärdeşleri bilen
ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdiler. Söw
da-ykdysady we bank ulgamlary, nebit
gaz pudagy, oba hojalygy, howa hem-de
suw ulaglary, işewürlik düzümleriniň ugur
lary boýunça özara gatnaşyklaryň geljegi
gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahat
laşyldy.
Geçen hepdede Milli Geňeşiň Mej
lisinde Parlamentleriň ýolbaşçylarynyň
arasynda sanly ulgam arkaly «Parlamen
tarileriň halkara parahatçylygy we yna
nyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşu
şyk geçirildi. Bu çäre türkmen tarapynyň
başlangyjy boýunça guraldy. Russiýa
nyň, Hytaýyň, Türkiýäniň, Ýaponiýanyň,
Koreýa Respublikasynyň, Pakistanyň,
Owganystanyň, Belarusuň, Azerbaýja
nyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Öz
begistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň,
Moldowanyň we beýleki ýurtlaryň parla
mentleriniň hem-de dürli geňeşleriniň ýol
başçylarynyň we wekilleriniň wideoýüz
lenmeleri diňlenildi.
Çykyşlarda Bitarap Türkmenistanyň
halkara
parahatçylygy,
howpsuzlygy
hem-de durnuklylygy pugtalandyrmakda,
döwrüň wajyp meselelerini çözmekde oý
lanyşykly çözgütleri işläp düzmekde eýe
leýän işjeň orny nygtaldy.
Halkara parlamentiň gün tertibiniň mö
hüm meseleleriniň hatarynda hökümetle
riň gol çeken halkara şertnamalarynyňdyr
ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmeginiň ke
pillendirilmegi, halkara hukugyň pugtalan
dyrylmagy, tutuş dünýäde parahatçylygy,
howpsuzlygy goldamakda BMG-niň or
nunyň tassyklanylmagy, uzak möhletleýin
durnuklylygy saklamak, jedelleriň we gap
ma-garşylyklaryň öňüni almagyň möhüm
guraly hökmünde öňüni alyş diplomatiýa
syny goldamak hem-de berkitmek we beý
lekiler görkezildi.
Paýtagtymyzdaky Maslahat köşgün
de “Hormatly Arkadag Prezidentimiziň
döwletlilik ýörelgesi — nesillere görelde”
atly maslahat geçirildi. Maslahata Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň

orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň käbir orunbasarlary, pudaklaýyn
düzümleriň, syýasy partiýalaryň we jem
gyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary,
döredijilik intelligensiýasynyň, köpçülik
leýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri,
paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdep
leriň mugallymlary hem-de talyplar gat
naşdylar.
Maslahatyň dowamynda Arkadag
Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletli
lik ýörelgesi” kitabynyň özbek dilinde
neşir edilmegi, iki goňşy ýurduň döwlet
Baştutanlarynyň yzygiderli tagallasy neti
jesinde ösýän türkmen-özbek gatnaşyk
larynyň hil taýdan täze derejä çykmagy
bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp
maslahatlaşyldy. Bu ugurlar ýaşlaryň wa
tansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda ter
biýelenmeginde aýratyn ähmiýetlidir.
Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik
ýörelgesi” kitabynyň özbek dilindäki neşi
ri türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ösdü
rilýändiginiň köp sanly subutnamalarynyň
biridir. Şol gatnaşyklar iki dostlukly döw
letiň Baştutanlarynyň tagallalary hem-de
päk niýetli şahsy gatnaşyklary netijesin
de, hil taýdan täze depgine we manymazmuna eýe boldy.
Türkmenistanyň Serhet institutynda
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna
degişli Akhan atly alabaýyň şu ýyl ilkinji
gezek bilelikde bellenilen Türkmen bede
winiň milli baýramynyň hem-de Türkmen
alabaýynyň baýramynyň çäklerinde ge
çirilen “Ýylyň türkmen edermen alaba
ýy” halkara bäsleşiginiň baş baýragyna
mynasyp bolmagyna bagyşlanan dabara
geçirildi.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň
Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçle
riniň Belent Serkerdebaşysy goşun ge
neraly Gurbanguly Berdimuhamedow
2019-njy ýylyň 16-njy maýynda serhet
çilere alabaý güjükleriniň ýedisini sowgat
berip, şolaryň ulalansoň, itleriň bu tohu
mynyň asyrlaryň dowamynda kemala
gelen iň gowy häsiýetlerine laýyklykda,
döwlet araçägini goramakda ygtybarly
kömekçiler bolup ýetişjekdigine ynam bil
diripdi. Belent Serkerdebaşynyň tabşyryk
laryna hem-de maslahatlaryna laýyklykda,
arassa ganly türkmen alabaýlaryny köpelt
mek, degişli seçgiçilik işini kämilleşdirmek
maksady bilen, Döwlet serhet gullugynyň
binýadynda “Türkmen alabaýy” merkezi
döredildi.
Watanymyzyň mukaddes araçäkleri
niň goragynda serhetçiler bilen bilelikde
hüşgär duran edermen Akhan bäsleşi
giň emin agzalarynyň ýokary bahasyna
mynasyp boldy hem-de bu tohumyň iň

EKOLOGIÝA

ARALÝAKA SEBITDE HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR
Golaýda oba hojalyk toplu
mynyň edara binasynyň mejlisler
zalynda Aral deňziniň sebitinde
hyzmatdaşlygy ösdürmek boýun
ça köptaraplaýyn gepleşik geçiril
di. Onda hormatly Prezidentimiziň
tagallasy bilen Aralýaka sebitiň
ekologiýa ýagdaýyny gowulandyr
makda durmuşa geçirilýän giň ge
rimli işler we geljekki meýilnamalar
barada pikir alşyldy.
Köptaraplaýyn gepleşigiň çäklerin
de halkara guramalaryň, Türkmenis
tanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Oba
hojalyk we daşky gurşawy goramak
ministrliginiň, Suw hojalygy baradaky
döwlet komitetiniň, Tebigaty goramak
jemgyýetiniň,
«Türkmensuwylmy
taslama» institutynyň, S.A.Nyýazow
adyndaky Türkmen oba hojalyk uni
wersitetiniň, Türkmen oba hojalyk
institutynyň wekilleriniň çykyşlary diň
lenildi. Olarda, hususan-da, Merkezi
Aziýa sebitiniň ekologiýa ýagdaýyny
gowulandyrmakda «Altyn asyr» Türk
men kölüniň ähmiýeti, ýurdumyzda
daşky gurşawy goramak boýunça ka
nunçylygyň kämilleşdirilişi, Araly ha
las etmegiň halkara gaznasyna Türk
menistanyň başlyklyk eden döwründe
ýerine ýetirilen işler, tebigaty goramak
işlerine jemgyýetçilik birleşikleriniň
gatnaşmagy, şeýle-de suw diploma
tiýasynyň esasy ugurlary dogrusynda
pikir alyşmalara giň orun berildi.
Mälim bolşy ýaly, geçen asyryň
60-njy ýyllaryndan başlap, Merkezi
Aziýa sebitinde täze ýerleriň güýç
li depgin bilen özleşdirilmegi sebäpli
Amyderýanyň we Syrderýanyň Arala
guýýan suwy azalyp başlady. Netije
de, deňziň meýdany, göwrümi, duzlu
lygy üýtgedi. Ol iki bölege — Uly we
Kiçi Arala bölünip, deňziň kenarlary
käbir ýerlerde 100 — 150 kilometre
çenli yza çekildi. Aral deňziniň suw aý
tymynyň kiçelmegi bilen, häzirki wagt
da Aralgum emele geldi. Çöl, esasan,
ownuk duz we çäge bölejiklerinden dü
zülendir. Şol duzuň düzüminde bolsa
oba hojalygynda ulanylan zäherli hi
miki serişdeleriň, dökünleriň hem-de
senagat we durmuşda ulanylan hapa
suwlaryň getiren zyýanly maddalary,

aerozollar görnüşindäki külke jisim
ler agdyklyk edýär. Häzirki wagtda bu
ýerden duzly tozanlar ýel arkaly çar
tarapa ýaýraýar. Şol tozan Aralgum
dan ýüzlerçe kilometr aralyga ýaýrap,
tebigy ekoulgamlardyr öri meýdanla
ryna, oba hojalyk ekinlerine, şäherdir
obalaryň üstüne ýagýar.
Ekologiýa ýagdaýynyň ýaramaz
laşmagy ekinleriň hasyllylygynyň
we öri meýdanlarynyň önümliliginiň
peselmegine getirdi. Amyderýanyň
hem-de Syrderýanyň suwunyň azal
magy, suw joşgunlarynyň bolmazly
gy, derýalaryň suw basýan kenarla
ryndaky jeňňellikleriň meýdanynyň
kiçelmegine, ösümliklerdir haýwan
laryň dürli görnüşleriniň ýitip gitmegi
ne getirýär. Olaryň ýerini ýylgyn ýaly
gurakçylyga çydamly çöl ösümlikleri
eýeleýär.
Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumy
zy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý
zolaklaryny döretmek boýunça giň
gerimli işler alnyp barylýar. Tokaý
agaçlary bolsa amatly mikroklimaty
döredýär. Sebitiň ekologiýa ýagda
ýyny gowulandyrmakda Garagumuň
jümmüşinde gurlan «Altyn asyr»
Türkmen kölüniň ähmiýeti hem diý
seň uludyr. Ol ýere ekerançylykda
ulanylan zeý suwlar toplanýar. Munuň
özi çöl ekoulgamlarynyň önümliligini
ýokarlandyrmakda bahasyna ýetip
bolmajak çäredir.
Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň
Baş Assambleýasynyň mejlislerinde,
durnukly ösüş boýunça «Rio+20» sam
mitinde we beýleki iri halkara forum
larda öňe süren başlangyçlary dünýä
bileleşiginiň giň goldawyna eýe bol
dy. Olaryň hatarynda BMG-niň Araly
halas etmek boýunça Ýörite maksat
namasyny işläp taýýarlamak hakyn
da teklip hem bar. Tutuş adamzady
biynjalyk edýän wezipeleri çözmekde
daşky gurşawy goramak ulgamynda
halkara hyzmatdaşlyk uly orun eýe
leýär. Ýurdumyzyň BMG-niň çölleşmä
garşy göreşmek, howanyň üýtgemegi,
ozon gatlagyny goramak, serhetüsti
suwlary, halkara kölleri goramak hemde peýdalanmak ýaly biologik köp
dürlülik hakynda Konwensiýalaryny
tassyklamagy, milli we sebit dereje

lerde ekologiýa maksatnamalarynyň
dyr taslamalarynyň amala aşyrylma
gy mun uň aýd yň sub utn am asydyr.
Gahryman Arkadagymyzyň başlan
gyjy bilen BMG-niň Baş Assamble
ýasynyň 2018-nji hem-de 2019-njy

ýyllarda «Birleşen Milletler Gurama
sy bilen Araly halas etmegiň halkara
gaznasynyň arasynda hyzmatdaş
lyk» atly Kararnamalarynyň biragyz
dan kabul edilmegi hem bu syýasatyň
miwesidir.
Aralýaka seb itd e halkyň sagdyn,
abad an durm uşyn a gön ükdirilen
çärelere aýratyn ähm iýet berilýär.
Hormatly Prezidentimiz 12-nji few
ralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň
giňişleýin mejlisinde bu babatda ýe
ne-de birnäçe teklipleri öňe sürüp,
geljekde ýurdumyzyň welaýatlaryn
da täze ylmy-kliniki merkezli hassa
hanalaryň gurluşygyny göz öňünde
tutmagy tabşyrdy. Bu saglygy gora
ýyş desgalary keselleriň öňüni almak
we bejermek üçin giň mümkinçilikleri
açyp, Aralyň adam saglygyna edýän
ýaramaz täsirini öwrenmäge, okuw
larydyr ylmy we barlaghana işlerini
geçirmäge şert döreder. Döwlet Baş
tutanymyzyň oba hojalyk toplumy
ny ösdürmek boýunça şu ýylyň 3-nji
fewralynda sanly wideoaragatnaşyk
arkaly geçiren iş maslahatynda Aral
deňziniň meseleleri boýunça ylmy-

amaly işleri geçirmek babatda beren
tabşyrygyny ýerine ýetirmek maksady
bilen, S.A.Nyýazow adyndaky Türk
men oba hojalyk uniwersitetiniň hemde Türkmen oba hojalyk institutynyň
mugallymlarynyň
gatnaşmagynda

Daşoguz welaýatynyň Aralýaka zo
lagyny öwrenmek üçin mart aýynda
welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy
etrabyna, onuň çägindäki Bötendag
belentligine ekspedisiýa guraldy.
Öňde durýan wezipelerden ugur
alnyp, Türkmen oba hojalyk institu
tynyň mugallymlary-da «Altyn asyr»
Türkmen kölüniň akaba suwlaryny
ulanyp, duza durnukly ot-iýmlik ekin
leri ösdürip ýetişdirmek», «Duza çy
damly ösümlikleri (galofitleri) we süýji
buýany ösdürip ýetişdirmek arkaly,
şorlaşan ýerleri özleşdirmek» hemde «Zeýkeş suwlaryny ulanmak ar
kaly, şorlaşan ýerlerde şalyny ösdürip
ýetişdirmek» mowzuklary boýunça
ylmy-barlag işlerini alyp barýarlar.
Aralyň guramagy netijesinde emele
gelýän ýaramaz ýagdaýlary aradan
aýyrmak babatda işleri yzygiderli do
wam etmek üçin ýurdumyzyň degişli
ministrlikleri we pudaklaýyn dolandy
ryş edaralary bilen bilelikde, Türkme
nistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin
Aral Milli maksatnamasynyň Konsep
siýasy taýýarlanyldy. Onda sebitiň
durmuş-ykdysady we ekologiýa ýag

daýyny gowulandyrmak boýunça milli
derejedäki çäreleriň esasy ugurlary
kesgitlenildi.
Aral deňziniň suwy çekilip, guran
böleginden galýan duzly tozanlar bu
sebitde ýaşaýan ilata we ekin meý
danlaryna ýaramaz täsirini ýetirýär.
Sebitde gurakçylygyň gaýtalanyp
durmagy, toprak-howa şertleriniň
agyr bolmagy tebigy çöl we gyrymsy
agaçlaryň, otjumak köpýyllyk we bir
ýyllyk ösümlikleriň tohumyndan köpe
lip ýaýramagyna, boý almagyna päs
gelçilik döredýär, çöl ösümliklerine
mahsus bolan fenologik ösüşiň yzygi
derliliginiň bozulmagyna getirýär. Bu
hadysanyň zyýanly täsiri Sarygamyş
kölüniň gündogarynda ýerleşýän Bö
tendag belentliginiň töweregindäki
düzlüklerde topragyň şorlaşmagyn
da, çölleşmek hadysasynyň güýçlen
meginde, biologik köpdürlüligiň azal
magynda has hem ýiti duýulýar.
Şeýle hadysalaryň öňüni almakda
tokaý melioratiw çäreleriniň örän ne
tijelidiginden ugur alnyp, Bötendag
belentliginiň töwereginde tokaýlaş
dyrmak işlerini geçirmek bellenildi.
Türkmenistanyň Milli tokaý maksat
namasyna laýyklykda, bu ýerlerde
2013-nji ýyldan bäri 20 müň gektar
meýdany tokaýlaşdyrmak boýun
ça çäreler amala aşyrylýar. Munuň
özi ýurdumyzyň Aralýaka sebitinde
ekologiýa ýagdaýynyň gowulanma
gyna, çölleşme hadysasynyň öňüniň
alynmagyna, biodürlüligiň baýlaşma
gyna, öri meýdanlarynyň giňelmegi
ne amatly şertleri döredýär. Şunluk
da, bu ýerde howa ýagdaýynyň belli
bir derejede üýtgemegi netijesinde,
oňaýly mikroklimat emele geler we
sagdyn daşky gurşaw dörär. Ösümlik
lerdir haýwanat dünýäsiniň, guşlaryň
ýerli we göçýän görnüşleriniň düzümi
baýlaşar. Bu bolsa sebitde ekologiýa
abadançylygynyň üpjün edilmegine
asylly goşantdyr.

Babageldi KURBANOW,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň oba hojalygynyň
meliorasiýasy kafedrasynyň
müdiri.

gowy wekilleriniň biri hökmünde taryha
girdi. Ony terbiýelemek hem-de türgen
leşdirmek bilen meşgullanan harby gul
lukçy R.Myradow bolsa Türkmenistanyň
Prezidentiniň Baş baýragyna — “Toyota
Camry” kysymly ýeňil awtoulagyna, göç
me kuboga we diploma mynasyp boldy.
Döwlet Baştutanymyzyň Permany
na laýyklykda, serhetçi esger R.Myra
dow dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň
“Türkmen edermen” medaly bilen sy
laglanyldy. Belent Serkerdebaşymyzyň
Buýrugyna laýyklykda, gulluk borçlaryny
gyşarnyksyz we birkemsiz berjaý edendi
gi hem-de türkmen alabaýlaryna ideg et
mekde bitiren uly hyzmatlary göz öňünde
tutulyp, R.Myradow ilkinji nobatda harby
gullukdan boşadyldy.
Dabaranyň çäklerinde aýdym-saz
ly çykyşlar, behişdi bedewleri hem-de
edermen türkmen alabaýlaryny wasp ed
ýän sungat eserleriniň sergileri guraldy.
Mundan başga-da, sergi harby we hukuk
goraýjy düzümlerd
 e köpeldilýän gulluk
maksatly alabaýlar hakynda giňişleýin dü
şünje almaga mümkinçilik berdi.
Köp ýurtlarda bolşy ýaly, Türkmenis
tanda hem 26-njy aprelden 2-nji maý ara
lygynda Bütindünýä immunizasiýa hep
deligi geçirildi. Çäräniň maksady sanjym
arkaly öňüni alşyň ähmiýeti barada ilatyň
habarly bolmagyny gazanmakdan, immu
nizasiýa sowatly hem-de ynamly garaýşy
kemala getirmekden ybaratdyr.
Immunizasiýa hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow tara
pyndan başy başlanan “Saglyk” Döwlet
maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň
strategik ugurlarynyň biridir. Şol maksat
namanyň möhüm ugurlary ilatyň saglygy
ny düýpli gowulandyrmakda we raýatlaryň
ortaça ömür dowamlylygyny uzaltmakda
hem-de halkara ölçeglere kybap gelýän
lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemekde
jemlenýär.
Türkmenistanyň ilaty ýokanç keseller
den goramak ugrunda sanjymlaryň töleg
siz esasda amala aşyrylýan ilkinji we ýe
ke-täk ýurtdugyny bellemek gerek.
Şeýlelikde, geçen hepde hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa
geçirilýändiginiň täze subutnamalaryna
beslendi. Şol syýasatyň netijesinde, ýur
dumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryny
mundan beýläk-de ösdürmegi, ykdysady
öňegidişligi, Watanymyzyň gülläp ösüşini,
halkymyzyň abadan hem-de bagtly dur
muşyny üpjün etmäge gönükdirilen daşa
ry we içeri syýasatyň wezipeleri üstünlikli
ýerine ýetirilýär.

(TDH).

REDAKSIÝANYŇ POÇTASYNDAN

MINERAL
DÖKÜNLERIŇ
ÄHMIÝETI
Ýerli çig mal serişdeleriniň rejeli we netijeli ulanylmagy
ýurdumyzda-da, onuň çäklerinden daşarda-da uly isleg
den peýdalanýan himiýa önümleriniň dürli görnüşlerini ön
dürmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda bu pudakda
uly möçberli maýa goýum taslamalarynyň birnäçesi amala
aşyrylýar. Bu taslamalar oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygy
ny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan mineral dökünleriň
möçberlerini we görnüşlerini artdyrmaga şert döreder.
Halk ym yz yň ýaş aý yş-durm uş gor aglylyg yn y, azyk
howpsuzlygyny gazanmakda oba hojalyk pudagy aýratyn
ähmiýete eýedir. Pudagy ylmy esasda ösdürmek hormat
ly Prezidentimiziň oba hojalygyny özgertmek syýasatynyň
özenini emele getirýär. Yssy howa şertlerinde ýer-suw baý
lyklaryndan rejeli peýdalanmagyň ýollaryny öwrenmek we
oba hojalygyny ylmy esasda ösdürmek häzirki döwrüň esa
sy talaplarynyň biri hasaplaný
 ar.
Soňky ýyllarda Türkmenistanyň himiýa senagatynyň
ösüş strategiýasy ýerli çig mallary has işjeň ulanmaga, yk
dysadyýetiň beýleki pudaklarynyň talaplaryny kanagatlan
dyrmaga, pudagyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmaga,
oba hojalygynyň durnukly ösüşini gazanmaga gönükdiri
lendir.
Ýurduň bar bolan çig mal gorlary mineral dökünleriň dürli
görnüşlerini içerki bazaryň isleglerini doly kanagatlandyryp
biljek derejede öndürmäge, şeýle-de olaryň eksportyny art
dyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda ekinleriň ha
syllylygynyň ep-esli ýokarlandyrylmagyna, olaryň zyýanly
mör-möjeklere we dürli kesellere garşy çydamlylygyna aý
ratyn üns berilýär. Tebigy kaliý duzlary önümçilik üçin esasy
çig mal bolup durýar. Şeýle duzlaryň ägirt uly gorlary Türk
menistanyň Garlyk, Garabil ýataklarynda ýüze çykaryldy.
Düýpli özgertmeleri başdan geçirýän ýurdumyzyň oba
hojalygy üçin niýetlenen ýokary hilli döküniň öndürilişini
artdyrmak «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň işiniň ileri
tutulýan ugurlarynyň biridir. «Maryazot» önümçilik birleşigi,
Tejen we Mary şäherlerindäki karbamid öndürýän zawodlar,
Türkmenabadyň azot we fosfor dökünlerini taýýarlaýan hi
miýa kärhanasy, Garlyk şäherçesindäki kaliý dökünlerini
öndürýän dag-magdan toplumy hasyllylygyň artdyrylmagy
na ýardam berýän dökünleri uly möçberde öndürýärler.
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde, inno
wasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan zawodlaryň
önümleri dünýä ülňülerine laýyk gelýär we olar bäsdeşlige
ukyplydyr. Şeýlelikde, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň
berkemegi onuň ösen döwletleriň hataryna goşulmagyna
ýardam berer.

Kadyr AMANOW.
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk uniwersiteti.
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2021-nji ýylyò 3-nji maýy, duşenbe.

DOST-DOGANLYK MERKEZI

ASYLLY ÝÖRELGELER

ASYRLAR AŞAN
ÝÜREKDEŞLIK
Ozal hab ar berl iş i ýal y, hor
mat l y Pre zidentimiziň «Türkmeniň
döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň
özbek dilinde çapdan çykmagy «Türk
menistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýylynda aýrat yn
many-mazmuna eýe bolup, türkmenözbek dost-doganlyk gatnaşyklar ynyň
tar yhynda täze sahypany açdy. Milli
Liderimiziň 29-njy aprelde Gypjakda
ky Baş metjitde beren agzaçar sada
kasyna özbek doganlar ymyzyň hem
gatnaşmagy iki halkyň ruhy däplere,
gadyrly gatnaşyklara ygrarlydyklar yny
nobatdaky gezek açyp görkezdi.
Hormatly Prezidentimiziň başlan
gyjy bilen türkmen paýtagt ynda hem
«Daşkent» seýilgähini gurmak barada
ky karara gelinmegi köpasyrlyk türk
men-özbek gatnaşyklar ynyň häzirki döwürde has-da pugtalanýandygyny aýdyň
görkezýär. Bular barada milli Liderimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly
kitabynyň özbek dilindäki neşiriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlar ynda geçirilýän
tanyşdyr ylyş dabaralar ynda edilýän çykyşlarda hem giňişleýin bellenilýär.
Merdan BABAÝEW,
Türkmenistanyň Prezidentiniň 
ýanyndaky Döwlet gullugy 
akademiýasynyň diňleýjisi:
— Türkmenistan bilen Özbegista
nyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar
hakynda gürrüň gozgalanda, halkla
rymyzyň taryhy, medeni we ruhy kök
leriniň umumydygyny aýtmak gerek.
Biziň halklarymyza ozalynda goňşy
bolup ýaşamak, bir derýanyň suwu
ny içmek, birek-birek bilen duz-çörekli
gatnaşmak bagty berlipdir. Ýaşaýyşdurmuş ýörelgeleriniň, diliň, diniň we
däp-dessurlaryň meňzeşligi bolsa öza
ra hormat goýmak ýörelgeleri esasyn
da hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge,
döwletara hyzmatdaşlygy döwrüň tala
byna laýyk derejede pugtalandyrmaga
ýardam edýär.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkme
niň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň
özbek diline terjime edilmegi Mag
tymguly Pyragynyň şygyrlaryny okap,
türkmen halkynyň edebi we medeni
mirasyny sarpalaýan özbek okyjylary
üçin ajaýyp sowgatdyr. Aslynda, öz
bek halky biziň terjimeçisiz düşünişip
bilýän gadyrly dostumyz. «Özüňi süýt
bil, dostuňy gaýmak», «Dostsiz boşim
— tuzsiz oşim» diýen pähimlere uýýan
türkmen we özbek halklarynyň edebi
gatnaşyklary bolsa ynsanperwer ugurly
hyzmatdaşlygy many-mazmun taýdan
has-da baýlaşdyrmaga ýardam ber
ýär. Milli Liderimiziň «Janly rowaýat»,
«Çaý — melhem hem ylham», «Mede
niýet halkyň kalbydyr», «Bagtyýarlyk
saglykdan başlanýar» ýaly kitaplaryny
öz dillerinde okaýan dostlukly ýurduň
kitaphonlary bu gün türkmen halkynyň
döwletlilik ýörelgeleriniň asyl kökleri
dir ýagşy dessurlary bilen içgin tanyş
maga mümkinçilik tapdylar. Mahlasy,
halkymyzyň baý medeni mirasyndan
we däp-dessurlaryndan söz açýan bu
kitabyň özbek dilindäki neşiriniň çap
dan çykmagy dostlukly ýurtda hormatly
Prezidentimiziň döredijilik zähmetine,
halkymyzyň baý ruhy mirasyny öwren
mek, ösdürmek hem-de baýlaşdyrmak
ugrunda durmuşa geçirýän tutumly iş
lerine goýulýan hormatyň uludygyny
aýdyňlygy bilen açyp görkezýär.
Goý, taryhy kökleri asyrlaryň jüm
müşine uzaýan türkmen-özbek gatna
şyklarynyň binýady has-da berkesin,
birek-biregiň gazananlaryny içgin öw
renmäge ýol açýan şeýle ajaýyp kitap
laryň höwri köp bolsun!
Aýlar TAŇŇYÝEWA,
Halkara ynsanperwer ylymlary
we ösüş uniwersiteti:
— Halkymyzyň pähim-paýhas hazy
nasynda “Kyýamat güni goňşudan”,
“Ýan goňşym — jan goňşym”, “Keçä
ňi satsaňam, goňşyňa sat, gyrasynda
özüň oturarsyň”, “Goňşy halyny goň
şy biler”, “Uzakdaky dogandan ýa
kyndaky goňşy ýagşy” diýen ýaly baý
many-mazmunly pähimler juda kän.
Munuň özi parasatly pederlerimiziň
hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna
örän uly ähmiýet berendiklerine şaýat
lyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly
kitabynyň özbek diline terjime edilme
gi bolsa iki halkyň arasyndaky dostluk,
goňşuçylyk gatnaşyklarynyň taryhyn
da möhüm waka boldy.
Bir derýanyň suwuny içen bu iki
milleti goja taryhyň jümmüşine uzaýan
kökler, umumylyklar baglanyşdyrýar.
Häz irk i döw ürd e türkm en-özb ek
dost-doganlyk gatnaşyklary özara bäh
bitli hyzmatdaşlyk esasynda yzygiderli
ösdürilýär. Iki ýurduň arasynda mede
ni-ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyk
laryň ösdürilmegine hem uly ähmiýet
berilýändigini aýratyn bellemek gerek.
Özbegistanyň paýtagty Daşkent şähe
rinde “Aşgabat” seýilgähiniň açylma
gy, Aşgabat şäherinde hem “Daşkent”
seýilgähiniň gurulmagynyň meýilleşdi
rilmegi munuň aýdyň mysallarydyr.

Türkmen hem-de özbek halklaryny
özara hormat goýmak, ruhy däplere
ygrarlylyk häsiýetleri hem berk bagla
nyşdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň
29-njy aprelde Gypjakdaky Baş metjit
de beren agzaçar sadakasyna özbek
doganlarymyz hem gatnaşdy. Munuň
özi iki halkyň köpasyrlyk ruhy däplere
ygrarlydygyny görkezýär.
Goý, türkmen-özbek dost-dogan
lyk gatnaşyklary has-da berkesin! Iki
halkyň arasyndaky dostluk köprülerini
barha pugtalandyrmaga uly ähmiýet
berýän milli Liderimiziň jany sag, ömri
uzak, belent başy aman bolsun!
Kerimbaý KOŞMANOW,
Daşoguz welaýatynyň
S.A.Nyýazow adyndaky
etrabynyň ýaşaýjysy,
Türkmenistanyň 
at gazanan artisti:
— Özara bähbitli hyzmatdaşly
ga esaslanýan türkmen-özbek gat
naşyklary barha pugtalanýar. Milli
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk
baýramynyň uludan toýlanýan ýylyn
da bolup geçýän wakalar bu gatna
şyklaryň has-da berkeýändigini aýdyň
görkezýär. Gahryman Arkadagymy
zyň Gypjakdaky baş metjitde agzaçar
sadakasyny bermegi ähli halkymyzyň
milli Liderimiziň töweregine jebisliginiň,
agzybirliginiň, döwletliliginiň nobatdaky
beýany boldy. Oraza aýynyň sogaply
günlerinde berlen bu agzaçar sadaka
syna paýtagtymyza gelen Özbegistan
Respublikasynyň Prezidenti Şawkat
Mirziýoýew hem gatnaşdy.
Dostluk-doganlyk, ynsanperwerlik
gatnaşyklary türkmen halkynyň ga
dymdan gelýän ýörelgesidir. «Kyýa
mat güni goňşudan», «Uzakdaky do
gandan ýakyndaky goňşy ýagşy» ýaly
pähimleri döreden parasatly türkmen
halky durmuşda goňşular bilen agzy
birligiň uly rowaçlyklara ýetirýändigine
ýokary baha berip, goňşuçylyk gatna
şyklaryna uly sarpa bilen garapdyr.
Häzirki döwürde iki halkyň arasyn
daky gatnaşyklar medeni-ynsanper
wer ugurlarda has netijeli ösdürilýär.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň
döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň
özbek diline terjime edilmegi munuň
nobatdaky subutnamasydyr. Bu terji
me türkmen halkynyň millilik ýörelge
leri bilen özbegistanlylary ýakyndan
tanyşdyrmaga mümkinçilik berer.
Taryhy ýakynlygy, däp-dessurlarynyň
umumylyklary türkmen we özbek halk
laryny asyrlarboýy baglanyşdyryp geldi.
Daşoguz welaýatynda, tutuş ýurdumyz
da bolşy ýaly, dürli milletleriň wekilleri
ýaşaýar. Özbekleriň kowçum bolup ýa
şaýan ýeri bolan S.A.Nyýazow adyn
daky etrapda durmuş maksatly binalar,
önümçilik desgalary gurulýar. Täze dö
redilen “Bagtyýar zaman” obasynyň
hem şu etrabyň çäginde ýerleşýändi
gine buýsanýarys. 2020-nji ýylyň jem
lerine görä etrabymyz durmuş, ykdysa
dy we medeni taýdan ýokary netijeleri
gazanyp, Türkmenistan boýunça ýeňiji
bolan etrap diýlip yglan edildi.
Özüm özbek milletinden. Uzak ýylla
ryň dowamynda medeniýet ulgamynda
işledim. Aýdym-saz sungatynda bitiren
hyzmatlarym üçin “Türkmenistanyň at
gazanan artisti” diýen hormatly ada
mynasyp boldum. Türkmen halkynyň
nusgawy şahyrlary Magtymguly Pyra
gynyň, Mollanepesiň, Andalybyň, Ke
minäniň goşgularyna döredilen halk
aýdymlaryny, häzirki zaman aýdym
lar yn y aýdý ar yn. Aýd ymlar ymd a
G a h r y m an Ark ad ag ym yz yň amala
aşyrýan beýik işlerini wasp edýärin.
Türkmen-özbek dost-doganlyk gat
naşyklaryny barha pugtalandyrýan,
bagtyýar durmuşda, agzybirlikde ýa
şamak üçin ähli şertleri döredýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, öm
ri uzak, tutumly işleri elmydama rowaç
bolsun!

(Ýörite habarçymyz).
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BAGTA UZAÝAN TARYHY ÝOLLAR
Taryhçy alymlaryň gelen netijelerine görä, XX asyr Türkme
nistanyň taryhynda gapma-garşylykly taryhy wakalaryň köp
döwri boldy. Bu döwürde Türkmenistan iki sany syýasy-jemgy
ýetçilik gurluşy başdan geçirip, soňra üçünjisine — Garaşsyzly
gyna gowuşdy. Şeýlelikde, türkmen halkynyň akyldar şahyry
Magtymguly Pyragynyň joşgunly setirlerinde beýanyny tapan
berkarar döwleti durmuş hakykatyna öwrüldi.
Türkmen döwletiniň paýtagty
Aşgabat täze, innowasion teh
nologiýalar esasynda dikeldilen
Beýik Ýüpek ýolunyň çatrygyn
da ýerleşip, ol ýaşamak üçin
dünýäniň iň amatly şäherleriniň
birihökmünde ykrar edilýär. Pa
rahatçylygy dörediji sebit mer
kezi bolmak bilen, şäher öz
boluşly binagärlik taslamalary
boýunça döredilen köp sanly
dolandyryş, önümçilik, işewürlik,
maliýe, ylym-bilim, medeniýet,
lukmançylyk, sport, syýahatçy
lyk, söwda, dynç alyş we beýleki
desgalary özünde jemleýär. Bi
nagärlik keşbini depginli täze
leýän türkmen paýtagty ajaýyp
binalaryň we desgalaryň, ýaşa
ýyş jaýlarynyň tutuş tapgyrynyň
gurulmagy netijesinde has-da
gözel görke girdi.
Taryhy maglumatlara görä,
1885-nji ýylyň 30-njy noýabryn
da Zakaspiý harby demir ýoly
bilen Aşgabada (şol wagtky As
habad) ilkinji otly gelýär. Demir
ýoluň gelmegi bilen, Aşgabadyň
ilat sany hem köpelip başlaýar.
Taryhy resminamalara salgy
lansak, Zakaspiý harby demir
ýolunyň gurluşygy general-leý
ten ant Mih ail Nik olaý ew iç
An n enk ow yň ýolb aşç ylyg yn
da amala aşyrylýar. Gurluşyk
1880-nji ýylyň noýabr aýynda
başlanýar. Hazaryň kenarynda
ky Mihaýlow aýlagyndan baş
lanýan demir ýol 217 wýors
ta uzap, (1 wýorst = 1,6 km),
1881-nji ýylyň sentýabr aýynda
Gyzylarbada (häzirki Serdar ş.)
ýetirilipdir. Uzynlygy 325 wýorst
bolan demir ýoluň Gyzylarbat
— Kaka böleginiň gurluşygy
tamamlanyp, onuň Aşgabat —
Kaka bölegi 1886-njy ýylyň 7-nji
fewralynda işe girizilýär. 1886-njy
ýylyň iýul aýynda demir ýol eý
ýäm Mary şäherine ýetirilipdir.
Şol ýyl bu ýol Hazar kenaryn
daky Mihaýlow aýlagyndan täze
gurlan Uzynada portuna çenli
(25 wýorst) ýetirildi. Zakaspiý
demir ýolunyň iň kyn we çylşy
rymly bölegi Garagum çölüniň
içinden, suwsuz ýerlerden geç
ýän, Marydan Çärjewe (häzirki
Türkmenabat ş.) 150 wýorstdan
ybarat böleginiň gurluşygy bol
dy. 1886-njy ýylyň 3-nji dekab
rynda Çärjew demir ýol bekedi
ilkinji demir ýol ulagyny garşy
laýar.
Demir ýoly dowam etdir
mek üçin 1888-nji ýylyň 6-njy
ýanwarynda Amyderýanyň üs
tünden wagtlaýyn agaç köpri
gurlup, işe girizilýär. 1901-nji
ýylda Amyderýanyň üstünden
agaç köprä derek demir köp
ri gurulýar. 1888-nji ýylyň 15-nji
maýynda demir ýol Uzynada
dan Samarkanda çenli ýetirilýär.
1898-nji ýylda Mary bekedinden
Ýolötendir Pendi düzlüginiň üsti
bilen Guşga (häzirki Serhetabat
ş.) çenli demir ýoluň 295 wýorst

Türkmenistanyň üsti bilen ýola
goýulýar. Umumadamzat ösü
şinde ägirt uly hadysa öwrülen
Beýik Ýüpek ýolunyň geografi
ýa taýdan ýüreginde ýerleşen
Türkmenistan, ilkinji nobatda,
Merkezi Aziýa bilen Ýewropany
birleşdirýän altyn halkadyr».
luk Murgap şahasy çekilýär.
Garaşsyzlyk döwründe demir
Soňra muňa Guşgy demir ýoly ýol ulag ulgamynda birnäçe iri
ady berlipdir. Şol döwürde-de taslamalaryň amala aşyrylandy
Hazar deňziniň suwunyň dere
jesiniň peselmegi we Uzynada
portunyň hatardan çykmagy ne
tijesinde, Zakaspiý demir ýolu
nyň başlanýan ýeri çuň suwly
Gyzylsuw aýlagyna geçirilýär.
Şundan soň basym, has dogru
sy, 1899-njy ýylda, Krasnowods
kiden (häzirki Türkmenbaşy ş.)
gaýdýan Zakaspiý demir ýoly
Daşkent bilen birikýär. Zakaspiý
demir ýolunyň bütin dowamyn

da demir ýol beketleri, depolar,
ussahanalar guruldy. Diňe Türk
menistanyň çäklerinde 50-den
gowrak demir ýol bekedi, demir
ýol ussahanalary, duralgalar,
Gyzylarbatda wagon abatlaýjy
zawod, Aşgabatda, Maryda we
Çärjewde parowozlary abatla
ýan ussahanalar guruldy, telegraf
simleri çekildi. Şeýlelikde, Zakas
piý demir ýolunyň umumy uzynly
gy 1343 wýorsta deň bolup, onuň
gurluşygyna 32 342 908 rubl 91
köpük harç edildi. Zakaspiý de
mir ýolunyň işe girizilmegi bilen
haryt-pul dolanyşygy has hem
artdy we demir ýoldan gelýän
umumy girdeji 1889-njy ýylda
2 579 000 rubl, 1890-njy ýylda
3 242 000 rubl we 1891-nji ýylda
3 681 000 rubl boldy.
Milletiň Lideri gadymy ker
wen ýolunyň gymmatyny ylmy
taýdan baýlaşdyryp, şeýle di
ýip belleýär: «Beýik Ýüpek ýo
ly gadymy medeniýetiň gaza
nan ýokary üstünlikleriniň biri
hasaplanylýar. Ol adamzadyň
taryhynda Hytaýdan Ýewropa
çenli aralykdaky ymgyr giňişligiň
halklaryny parahatçylykly ýol bi
len birleşdirmekde, dürli ugurlar
da hyzmatdaşlyk etmekde ilkinji
synanyşykdyr. Bu gatnaşyklar
Merkezi Aziýanyň, hususan-da,

gyny bellemek gerek. Hususanda, 203 kilometre uzap gidýän
Türkmenabat — Kerki polat ýoly
milli demir ýol ulgamynyň esasy
halkasyna öwrülip, Diýarymyzyň
gündogar we günbatar demir
ýollaryny birleşdirdi. Uzynlygy
540 kilometr bolan Aşgabat —
Garagum — Daşoguz demir
ýoly bolsa ýurdumyzyň demir
gazyk we günorta sebitlerini bir
leşdirdi. Türkmenabat — Farap
hem-de Kerki — Kerkiçi demir
ýol köprüleri Amyderýanyň üs
tünden geçýän gatnawyň müm
kinçiliklerini ýokary derejä çykar
dy. 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda
Türkmenistanyň Prezidentiniň
gatnaşmagynda Türkmenbaşy
şäherinde täze Halkara deňiz
porty dabaraly ýagdaýda ulan
maga berildi. Halkara deňiz por
tunyň ulanmaga berilmegi polat
ýollaryň ykdysady taýdan sazla
şykly ösmegine ep-esli ýardam
etdi.
Horm
 a t l y P r e z i d e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
alyp barýan parasatly syýasa
ty netijesinde, häzirki döwürde
Bitarap Watanymyz Ýewrazi
ýa yklymynyň iri ulag-logistika
merkezi hökmündäki ornuny
barha pugtalandyrýar. Beýik
Ýüpek ýoluny XXI asyrda täze

den dikeltmekde, häzirki zaman
bitewi ulag-logistika merkezini
we Merkezi Aziýa üçin modal
ýoly döretmekde demir ýoluň
ähmiýeti uludyr, çünki dünýä
boýunça ýük daşalyşynyň möç
beriniň 60 göterimi polat ýollara
degişlidir.
Ýewropa, Aziýa — Ýuwaş
umman we Günorta Aziýa yk
dysady ugurlary boýunça özara

gamlaryna gysga ýoly açan
uzynlygy 308 kilometrlik Tejen
— Sarahs — Maşat demir ýo
lunyň gurluşygy 1996-njy ýylda
amala aşyrylandan soňra, dost
luk ýoly bolup hyzmat edip gel
ýär.

Türkmen döwletiniň paýtagty Aşgabat täze, in
nowasion tehnologiýalar esasynda dikeldilen Be
ýik Ýüpek ýolunyň çatrygynda ýerleşip, ol ýaşamak
üçin dünýäniň iň amatly şäherleriniň birihökmünde
ykrar edilýär. Parahatçylygy dörediji sebit merkezi
bolmak bilen, şäher özboluşly binagärlik taslamala
ry boýunça döredilen köp sanly dolandyryş, önüm
çilik, işewürlik, maliýe, ylym-bilim, medeniýet, luk
mançylyk, sport, syýahatçylyk, söwda, dynç alyş we
beýleki desgalary özünde jemleýär.

gatnaşyklaryň yklymüsti ykdy
sady köprüsi hökmünde ykrar
edilen Türkmenistan Gündogar
— Günbatar we Demirgazyk —
Günorta ugurlary boýunça ähli
ýollary, şol sanda demir ýolla
ryny birleşdirýän iri ulag-logisti
ka merkezine öwrüldi. Şol mer
keziň dolanyşygy bolsa häzirki
zaman sanly tehnologiýalary
ark al y ýurd um yz yň paýt ag
ty Aşgabat şäherinden amala
aşyrylýar.
Demir ýol ulgamynda halka
ra hyzmatdaşlygyň dost-dogan
lyk gatnaşyklary barha ösýär
we pugtalanýar. Mysal üçin,
2014-nji ýylyň 3-nji dekabryn
da üç ýurduň Prezidentleriniň
gatnaşmagynda umumy uzyn
lygy 900 kilometr bolan Gaza
gystan — Türkmenistan — Eý
ran polat ýolunyň açylandygy
muňa şaýatlyk edýär. Döwlet
B aş t u t an ym yz Gur banguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy
bilen bu iri möçberli taslamanyň
durmuşa geçirilmegi sebitiň üs
taşyr kuwwatyny ep-esli ýokar
landyrmaga mümkinçilik berdi
hem-de milli demir ýol ulgamla
rynyň mundan beýläk-de ösdü
rilmegine ýardam etdi.
Eýranyň, Türkiýäniň, Ýakyn
we Uzak Gündogaryň ulag ul

Aziýanyň Halkara demir ýol
ulag geçelgesiniň birinji nobat
dakysynyň — 2013-nji ýylyň iýu
nynda badalga berlen Kerki —
Ymamnazar — Akina böleginiň
gurluşygy 2016-njy ýylyň okt
ýabrynda tamamlandy. Trans
milli ýoluň bu böleginiň umumy
uzynlygy 88 kilometr boldy. Şeý
le-de 2019-njy ýylyň iýulynda
Farýab welaýatynyň Akina men
zilinde demir ýoluň 10 kilometr
lik şahasynyň açylyşy boldy.
2021-nji ýylyň 14-nji ýanwa
rynd a horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenabat şäherindäki Ru
hyýet köşgünde teleköpri arkaly
Akina — Andhoý aralygyndaky
30 kilometrlik demir ýolunyň işe
girizilmegine ak pata berdi. Da
bara wideoaragatnaşyk arkaly
Owganystan Yslam Respub
likasynyň Prezidenti Moham
mad Aşraf Gani hem gatnaşdy.
Kerki — Ymamnazar (Türk
menistan) — Akina — Andhoý
(Owganystan) demir ýoly täze
bazarlara çykmak üçin täze gi
ňişlikleri açýar.
Bulardan başga-da, Türkme
nistan we Owganystan ýene-de
bir ulag taslamasyny amala aşyr
maga — Turgundy — Hyrat de
mir ýolunyň gurluşygyna 2017-nji
ýylyň 29-njy noýabrynda girişdi
ler. Onuň uzynlygy 173 kilometre
deň bolar. Demir ýoluň ugrunda
menzilleriň 4-sini, kommunika
siýa we duýduryş ulgamlaryny,
perrony gurmak meýilleşdirilýär.
Mundan ozal, 2007-nji ýylyň iýu
nynda Türkmenistanyň serişde
leriniň hasabyna türkmen hünär
menleri Serhetabat — Turgundy
demir ýolunda düýpli abatlaýyş
işlerini geçirdiler.
Gahryman Arkadagymyzyň
parasatly syýasaty netijesinde
Bitarap Türkmenistanyň gatnaş
magynda gurulýan polat ýollar
dost-doganlyga, bagta eltýän
ýollara öwrülýär.

Nurmyrat
DURDYLYÝEW,
Türkmenistanyň
Baş arhiw müdirliginiň
Türkmenistanyň
Prezidentiniň arhiw
gaznasynyň baş ylmy
işgäri.

BÄSL EŞ IK

BILIM-TERBIÝE — ÜSTÜNLIKLERIŇ AÇARY
«Ýylyň mugallymy — 2021»
Ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdi
rilen 131-nji orta mekdepde Türkmenistanyň
Bilim ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklary
nyň Milli merkeziniň bilelikde ýurdumyzyň orta
mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda yg
lan eden «Ýylyň mugallymy — 2021» bäsleşi
giniň döwlet tapgyry geçirildi. Oňa bäsleşigiň
deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolan mugal
lymlaryň altysy gatnaşdy.
Iki gün dowam eden bäsleşigiň şertlerine
laýyklykda, oňa gatnaşan mugallymlar özle
rine nätanyş synpda hünär ugurlary boýunça
görelde sapagyny, şeýle-de synp sagadyny
geçdiler. Tejribeli mugallymlar tarapyndan dür
li temalar boýunça guralan sapaklar biri-birin
den täsirli bolup, olaryň bäsleşige taýýarlykly
gelendiklerini görkezdi. Okuwçylar synp sagat
larynda tema degişli goşgulardyr aýdymlardan
bölekleri, nakyllary aýdyp berdiler. Bu bolsa
synp sagadynyň täsirliligini has-da artdyrdy.
Bäsleşige gatnaşan mugallymlaryň hü
när ussatlyklary seljerilip, ýeňiji yglan edildi.
Netijede, Ahal welaýatynyň Gökdepe etra
byndaky Gurbannazar Ezizow adyndaky ta
kyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öw
redýän ýöriteleşdirilen 23-nji orta mekdebiň
başlangyç synp mugallymy Natalýa Saparo
wa «Ýylyň mugallymy — 2021» bäsleşiginiň
baş baýragyna — Türkmenistanyň Bilim mi
nistrliginiň Hormat hatyna we Kärdeşler ar
kalaşyklarynyň Milli merkeziniň gymmat ba
haly sowgadyna mynasyp boldy.

«Ýylyň terbiýeçisi — 2021»
Paýtagtymyzdaky 99-njy çagalar bagynda Türkmenis
tanyň Bilim ministrligi bilen Kärdeşler arkalaşyklarynyň
Milli merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň ça

galar baglarynda zähmet çekýän terbiýeçileriň arasynda
geçirilen «Ýylyň terbiýeçisi — 2021» atly bäsleşigiň hem
jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa terbiýeçileriň altysy gat
naşdy.
Düzgünnama laýyklykda, bäsleşige gatnaşan terbiýeçi
ler eminleri guran görelde sapaklarynyň ikisiniň ýazgysy,
sapakda ulanýan okuw-görkezme esbaplarynyň görnüş
leri, geçiren terbiýeçilik çäresiniň elektron ýazgysy bilen
tanyşdyrdylar. Olar öz ugurlary boýunça okuw kitaplary
na, gollanmalara, iş depderlerine, okuw maksatnamasyna
ýazan synlaryny, tekliplerini, usuly gollanmalaryny, met
bugatda, teleýaýlymlarda, usuly-amaly, ylmy maslahat
larda eden çykyşlarynyň nusgalaryny, körpelere berýän
bilim-terbiýesiniň, endikleriniň netijeliligini subut edýän
ýazgylary, tassyknamalary eminler toparynyň garamagyna
hödürlediler.
Bäsleş ig e gatn aşa n terb iý eç iler öz iş usullar y, dürli
tem alard a geç ir en terb iý eç ilik ähm iý etli çär eler i, işjeň,
öwr en iş usulynd a taýý arlan okuw-görk ezm e esb aplar y
bar ad a çyk yş etd iler, eminler iň sow allar yn a jog ap ber
diler.
Eminler sapak guraýyşlaryna, çagalar bilen mylaýym
aragatnaşyk saklaýyşlaryna, olaryň syýasy we usuly
taýýarlyklaryna, bäsleşigi geçirmegiň Düzgünnamasy
nyň talaplaryna laýyklykda, terbiýeçilere baha berdiler.
Şeýlelikde, bäsleşigiň baş baýragyna — «Ýylyň terbiýe
çisi — 2021» adyna Aşgabat şäherindäki 163-nji çaga
lar bakja-bagynyň terbiýeçisi Gunça Bäşimowa mynasyp
boldy. Oňa bäsleşigi guraýjylar tarapyndan Hormat haty
dyr gymmat bahaly sowgat gowşuryldy.

Şamyrat MUHAMMETGURBANOW.
«Türkmenistan».
Surata düşüren Dörtguly MYRATGULYÝEW.
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2021-nji ýylyò 3-nji maýy, duşenbe.

MIR AS

GOLÝAZMALARY REJELEMEGIŇ
GADYMY USULLARY
Rejelemek golýazmalaryň goraglylygyny üpjün etmek boýunça goşmaça
çäreleriň biridir. Kitaby rejelemek we sahaplamak üçin hem onuň guralyşy
ny bilmek gerek. Adamzadyň döreden täsin önümi bolan kitap bilen tanyş
lyk hut sahapdan başlanýar. Rejeleýji kitaby söküp durka, ilkinji bolup ol
ýa-da beýleki golýazmanyň nähili usul bilen tikilendigini, kitabyň nädip taý
ýarlanandygyny görüp bilýär. Türkmenleriň sahaplanan gadymy golýazma
kitaplarynda ýerli däpleriň berjaý edilişi aýdyň görünýär. Bu golýazma ki
taplary sahaplamagyň usuly ýönekeý bolup, ol kitap ulanylanda, amatlyly
gy üpjün edýär. Olaryň arasynda tutuşlygyna deriden ýa-da ýarym deriden
edilen sahaplar bar. Golýazma kitaplaryň düzüm bölekleriniň bezeginde
belli bir reňk utgaşmalary agdyklyk edýär, olar altyn çaýylmadyk. Ýöne be
zegine az üns berlen bolsa-da, olara inçe çemeleşmäni duýmak bolýar.
Tas iki müň ýyllap golýazma we ne
şir kitaplary depderme-depder edilip,
ýuka içegedir sapak bilen elde, şeýle
hem sahypalary ýa-da parawuzlary
dartdyryp saklamaga mümkinçilik ber
ýän ýönekeý tikin stanogyny ulanmak
arkaly tikilipdir. Sapak bilen tikmek
kitap toplumlaryny berkitmegiň iň ga
dymy usulydyr, sebäbi ol golýazma ki
taplary berkitmek üçin ulanylypdyr. Ol
işilen sapagyň, ýüpüň we sahaplyk ha
sanyň kömegi bilen ýerine ýetirilipdir.
Türkmenistanyň Ylymlar akademi
ýasynyň Magtymguly adyndaky Dil,
edebiýat we milli golýazmalar institu
tynyň gaznasynda sahypalary öz ara
larynda topbak edilip, adaty bolma
dyk görnüşde berkidilen golýazmalar
bar. Adaty bolmadyk usul bilen tikilen
bu golýazma nusgalary ylmy barlag
çylaryň ünsüni özüne çekýär. Uzak
wagtlap ulanylanda, uly ölçegli gol
ýazmalar pytramaz ýaly, ortaky daşky
düwüne deriden edilen zolak goýlup
dyr. Ol zolak ýokarda we aşakda gör
nüp durup, sahypalaryň topbaklaryny
sahap gapagy bilen birleşdiripdir.
Sahaplamagyň möhüm böle
gi kitabyň sahaby bilen sahypalary
birleşdirýän şirazanyň, ýagny mata

zolagynyň bolmagydyr. Ol zolak taý
ýarlananda, onuň görnüşi, taýýar
lanan materialy we taýýarlamagyň
usuly görkezilýär. Sahabyň daşky
görnüşi beýan edilende, oňa salyn
ýan bezeg nagyşlarynyň häsiýetini
(geometrik, ösümlik), şeýle hem ga
ty daşlygyň iç ýüzünden ýelimlenýän
kagyzy görkezmek hökmandyr. Ga
dymy golýazmalaryň sahaplarynyň
öwrenilmegi usullylygy we hünär en
diklerini talap edýär. Her bir golýazma
kitabynda özüniň esasy ýazgysyndan
we miniatýuralaryndan başga-da,
taýýarlanyş tehnologiýasy baradaky
maglumat hem bolýar. Ol maglumat,
köplenç, tutuşlygyna maddy medeni
ýetiň görkezmesi hökmünde golýaz
ma düşündiriş berlende möhümdir.
Orta Aziýa golýazmalary üçin şira
za örülişi kitabyň sahypalarynyň berk
ligini ýokarlandyrmagyň goşmaça
serişdesi bolup durýar. Has giçki dö
würde şeýle golýazmalaryň arasynda
örän ýönekeý taýýarlanan şiraza duş
gelinýär. Elbetde, bu golýazmalar irki
sahaplara garanyňda, özüniň gözelli
gi we çeper bezelişi taýdan has ýö
nekeý görünýär. Şunuň bilen birlikdede, olar berk we ulanyşda amatlydyr.

Şirazy örmegiň şeýle görnüşi her bir
depderiň esasy ak sapak bilen ber
kidilmeginden ybaratdyr. Olara bolsa
işilen ýüpek sapak tikilipdir. Olar
sapaklaryň reňki boýunça birleşip,
2 — 4 hatar edilip tikilipdir.
Rejeleýiş işleriniň ylmy-tehniki
binýady ýyl-ýyldan kämilleşýär, gol
ýazmalar gaznasynyň gymmatly
maglumatlaryny goramak we aýawly
saklamak boýunça dürli kömekçi en
jamlar işlenip düzülýär. Muňa gara
mazdan, golýazmalary elde rejelemek
mydama öz ähmiýetini saklar. Häzirki
wagtda hormatly Prezidentimiziň ägirt
uly ünsi we goldawy bilen Türkmen
döwlet medeniýet institutynda milli
baýlygymyzy rejelemek we dikeltmek
boýunça ýörite bölüm açyldy. Golýaz
malar görnüşinde bize gelip ýeten
milli mirasymyzy aýawly saklamak
we öwrenmek bilen, öz döwrümiziň
kitaplaryny dikeltmek mümkinçiligi
ni alýarys. Elde sahaplamak diňe bir
kitaplary dikeltmek, jemlemek dürli
görnüşli kagyz serişdelerini tikmek işi
däl, eýsem, ol neşir önümleriniň deň
siz-taýsyz nusgalaryny hem döret
mek sungatydyr. Bu iş diňe bir hünär
ussatlygyny däl-de, döredijilikli çeme
leşmäni-de talap edýär.
Jemläp aýdanymyzda, golýaz
malaryň aýawly saklanmagynyň üp
jün edilmeginiň üsti bilen olardaky
maglumatlaryň hem aýawly saklan
magy uly ähmiýete eýedir.

Guzýali POLLYKOWA,
Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň Magtymguly
adyndaky Dil, edebiýat we
milli golýazmalar institutynyň
ylmy işgäri.
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TÄMIZLIK — YGTYBARLY GORAG
Adamyň derisi bedenini daşky
täsirlerden goraýar. Ol mydama
täzelenip durýar. Arassa, sagdyn
deri saglygymyzyň gözbaşy, şo
nuň üçin hem derä wagtly-wag
tynda ideg etmeli. Şeýle edilende,
deri sagdyn bolýar. Ýetginjeklik
döwründe ol has-da idege mätäç.
Çünki bu döwürde, köplenç, ja
hyl düwürtikleri peýda bolýar. Bu
kadaly ýagdaý bolup, derä dogry
ideg edilende, onuň köpelmeginiň
öňüni almak mümkindir.
«Görk — agyzdan» diýlişi ýaly,
kadaly we dogry iýmitlenmek deri
niň sagdyn bol
magyna oňaýly
täsir edýär. Dü

züminde köp mukdarda mal ýag
laryny saklaýan iýmit görnüşleri,
şokolad, kofe, peýnir çendenaşa
köp iýlip-içileninde, derä ýaramaz
täsirini ýetirýär. Deriniň arassa
we sagdyn bolmagyny isleseňiz,
düwürtikleri özbaşdak gysmak,
gaşamak, olary öý şertlerinde be
jermek nädogrudyr. Sebäbi derä
ýokançlaryň aralaşmagy, sowuk
lama getirmegi mümkin. Iň gowu
sy, şeýle bolanda, hünärmenlere
(deri keselleri lukmanyna, kosme
tologa) ýüz tutmaly. Kadaly iýmit
lenmeli, arassa howada gezelenç
etmeli, iş günlerini we dynç alşy
sazlaşdyrmaly, ukynyň kadaly
bolmagyny gazanmaly. Bedeni

arassa saklamak, bedenterbiýe
we sport bilen meşgullanmak, ýo
kumlara baý gök we bakja önüm
lerini iýmek deri üçin örän peý
dalydyr. Esasan-da, sarymsagy,
sogany, ter gök otlary, gök önüm
leri, miweleri köpräk iýmeli. Mun
dan başga-da, maşgala agzala
rynyň hersiniň el-ýüz süpürgiji, diş
çotgasy aýratyn bolmaly.
Deriniň sagdyn bolmagy üçin
arassaçylyk düzgünlerini berk ber
jaý ediň! Ýüzüňi her gün irden, ag
şam we daşardan geleniňizden
soň, sabyn bilen ýuwmagy endige
öwrüň! Elleriňizi daşardan geleni
ňizde, nahardan öň we soň, hök
man ýuwmaly! Munuň özi ýokanç

kesellerden goranmaga ýardam
eder. Egin-eşikler tämiz bolmaly.
Hapa ýa-da kesekiniň geýimi de
ri keselleriniň döremegine getirip
biler. Egin-eşikler ýuwlandan soň,
ütüklemek hökmandyr, bu bolsa
kesel ýaýradyjylaryň garşysyna
ulanylýan iň bir ygtybarly usulla
ryň biridir. Arassaçylyk düzgünleri
niň berjaý edilmegi, üst-başyň tä
miz bolmagy diňe bir kesellerden
goranmaga däl, eýsem, köpçülik
ýerlerinde özüňizi rahat duýmaga
hem kömek eder.

Jeren JUMAÝEWA,
Aşgabat şäheriniň 5-nji
saglyk öýüniň baş lukmany.

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!

BIR
ŽA
TÄZELIKLERI
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet
haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda ge
leşikleriň 171-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Gonkongyň, Türki
ýäniň, Owganystanyň telekeçileri Türkmen
başydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny, nebit
bitumyny, binýatlyk ýagy, nebit koksuny sa
tyn aldylar.
Bulardan başga-da, rus we gyrgyz täjir
lerine daşary ýurt puluna tüýjümek önümler
we nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň baha
sy ABŞ-nyň 21 million 142 müň dollaryndan
gowrak boldy.
Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür topar
larynyň wekilleri bahasy 100 müň manatly
ga golaý buýan kökünden taýýarlanylan çaý
içgisini satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumynda öndürilen polipropile
ni we gaplaýyş plýonkasyny, şeýle hem el
halylaryny we pagta süýümini satyn aldylar.
Geleşikleriň bahasy 37 million 213 müň ma
natlykdan gowrak boldy.

(TDH).

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti orta mekdepleriň 
uçurymlaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we ýokary okuw
mekdebine girmäge isleg bildirýänleri 2021-nji ýylyň 7-nji we 
15-nji maýynda sagat 15:00-da geçiriljek
«AÇYK GAPYLAR»
gününe çagyrýar
«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylym-bilim ul
gamyny ösdürmek babatda alyp barýan syýasatynyň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim
ulgamynda gazanylýan üstünlikler, öwredilýän hünärler, döwrebap tehnologiýalar bilen
enjamlaşdyrylan täze binalar, okuw, internet, lingafon otaglary, ylmy-barlag we okuw
merkezleri, muzeýler, sport klubunyň işi, talyplaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanşyp
bilerler. Şeýle hem olar uniwersitetiň durmuşy baradaky wideofilme, aýdym-saz, tans
toparlarynyň çykyşlaryna, fakultetler tarapyndan taýýarlanan sergilere tomaşa ederler.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 31-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 94-67-30, 94-67-05.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Türkmenistan — parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 
140 ýyllygy mynasybetli 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda zehinli dizaýnerleriň
arasynda «Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary» atly
BÄSLEŞIK
yglan edýär
Bäsleşik esasy 2 ugur (nominasiýa) boýunça geçirilýär:
«Baýramçylyk we gündelik geýilýän egin-eşikleriň kolleksiýasy» (ulular we çagalar üçin);
«Sport egin-eşikleriniň kolleksiýasy» (ulular we çagalar üçin).
Ýeňijiler Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň şahadatnamasy we sowgat
lary bilen sylaglanarlar.
Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň arzalary 2021-nji ýylyň 6-njy maýyna çenli
kabul edilýär.
Salgysy: 744000, Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 96-njy jaýy.
Elektron salgysy: tmtextile@online.tm tdsm-tikin@online.tm
Telefon belgileri: 40-70-72, 40-70-71; 40-70-68, 40-70-69; faks belgisi: 21-08-98.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça
BÄSLEŞIK
1. LOT № 21.
Magdanly Serhet birikmesiniň gurluşyk işleri
üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
2. LOT № 28.
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gut
lyýew, Bereket, Talhanbazar, Hojaili, Amyderýa ge
ňeşlikleriniň obalaryndaky kuwwatlylygy 6/10/0,4 kW
bolan howa ulgamyny gurmak, Çärjew etrabynyň
Hojagala şäherçesindäki, Boýrabap geňeşliginiň
Galkynyş we Adak, Gularyk geňeşliginiň Üçbaş,
Kiştiwan geňeşliginiň Darganly we Garagum oba
laryndaky kuwwatlylygy 0,4/6/10 kW bolan howa
ulgamynyň durkuny täzelemek, welaýatyň oba
larynyň, etrap merkezleriniň we şäherçeleriniň
elektrik üpjünçiligi, Çärjew etrabynda täze döredi
len ýer gaznalarynyň elektrik geçirijileriniň üpjün
çiligi, Farap etrabynyň täze döredilen ýer gazna
synyň elektrik üpjünçiligi (III tapgyr) üçin gurluşyk
harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.
3. LOT № 40.
Ýokary okuw mekdepleriniň maglumat-kom
munikasiýa tehnologiýalary hem-de ugurdaş hü
närleriň kiberhowpsuzlyk boýunça tejribelik otag
lary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.
4. LOT № 42.
Garagum derýasynyň 1096-njy kilometrliginde
göwrümi 18 million kubmetr bolan suw howdany
ny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamla
ry satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk
we daşky gurşawy goramak ministrligi.
5. LOT № 65.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministr
ligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýer
leşýän 19 we 19/1-nji belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky
sowadyjy ulgamlar üçin çillerleri satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Maliý e we
ykdysadyýet ministrligi.
6. LOT № 73.
Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň bina
larynyň ýyladyjy ulgamlaryndaky 2 sany suw gyz
dyryjy gazan hem-de suw sorujylar üçin harytla
rydyr enjamlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Saglyg y
goraýyş we derman senagaty ministrligi.
7. LOT № 78.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna zerur
bolan goş emläklerini we hojalyk serişdelerini sa
tyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
8. LOT № 84.
«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika
korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirligi
niň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin
elektrik enjamlaryny satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkmen istan yň Energ etika
ministrligi.
9. LOT № 85.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaş

lyk şäh erçesind äki kuwwatlylyg y bir gije-gün
dizde 30 000 kubmetr bolan agyz suwuny aras
salaýjy desga üçin harytlary we enjamlary satyn
almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
10. LOT № 146.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň gulluk
atlary üçin ýorunja bedesini we arpa satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
11. LOT № 151.
Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin äti
ýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Gor anm ak
ministrligi.
12. LOT № 152.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ta
bynlygyndaky harby bölümleriň binalarynyň hemde desgalarynyň gyzgyn suw, ýyladyş ulgamynyň
üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmak üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Gor anm ak
ministrligi.
13. LOT № 153.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ser
het birikmeleriniň we harby bölümleriniň ýangyn
howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndü
riji enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
14. LOT № 157.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçe
siniň binalarynda we desgalarynda arassaçylykgigiýena düzgünlerini talabalaýyk berjaý etmek
üçin himiýa serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
15. LOT № 180.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet mi
nistrligine degişli, Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrun
da ýerleşýän 19, 19/1, S.Türkmenbaşy şaýolunyň
ugrunda ýerleşýän 144, 158, Bitarap Türkmenis
tan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 118, 120 hemde 1943-nji köçäniň ugrunda ýerleşýän 36-njy
belgili ýaşaýyş jaýlaryndaky ýangyna garşy habar
beriji ulgamlarda düýpli abatlaýyş işlerini geçir
mek.
Buýr ujy: Türkm en ist an yň Maliý e we
ykdysadyýet ministrligi.
16. LOT № 224.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş
ýaraglanyş müdirliginiň awtoulag tehnikalary üçin
dürli ölçegdäki tekerlerini satyn almak.
Sat yn alyjy: Türkmenist anyň Goranmak
ministrligi.
17. LOT № 226.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçe
siniň dolandyryş müdirligine degişli UPS enjam
laryna hyzmat etmek we bejeriş işlerini geçirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.
18. LOT № 227.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçe
siniň dolandyryş müdirliginiň binalaryndaky we
desgalaryndaky UPS enjamlarynyň üznüksiz iý
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Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.
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mitlendiriş tok çeşmesi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny
satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
19. LOT № 228.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäher
çesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynyň we
desgalarynyň elektrik üpjünçilik ulgamlarynda
barlag-synag işlerini geçirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.
20. LOT № 229.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçe
siniň dolandyryş müdirliginiň binalarynda we des
galarynda ornaşdyrylan bug gazanlaryna tehniki
hyzmat etmek we abatlaýyş işlerini geçirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.
21. LOT № 230.
Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçe
siniň binalarynyň hem-de desgalarynyň aýnalary
ny, mermerlerini, üçeklerini ýuwmak we arassala
mak işlerini ýerine ýetirmek.
Buýrujy: Aşgabat şäher häkimligi.
22. LOT № 231.
Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň buýurmasy
boýunça Gökdepe etrabyndaky 18-nji orta mek
debiň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin haryt
lary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.
23. LOT № 236.
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adynda
ky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyn
daky geňeşliginde gurlan täze, döwrebap obany
elektrik energiýasy bilen üpjün edýän «Gülüstan110/35/10kW» elektrik bekediniň gurluşyk işleri
üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
24. LOT № 237.
Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherindäki harby
bölümiň binalarynyň gurluşygy hem-de durkuny
täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn al
mak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
25. LOT № 238.
Lebap welaýatynyň Köýtendag şäherçesindäki
harby bölümiň Köýtendag serhet birikmesindäki 50
orunlyk esgerler ýatakhanasynyň gurluşyk-gurna
ma işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
26. LOT № 239.
Serhetabat serhet birikmesiniň binalar toplu
mynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we
enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
27. LOT № 240.
Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky
harby bölümiň serhet galasynyň düýpli abatlaýyş
işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
28. LOT № 241.
Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherindäki harby

bölümiň binalarynyň gurluşygy hem-de durkuny
täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn al
mak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
29. LOT № 243.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň
Esenguly etrabyndaky harby bölüminiň serhet ga
lasynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak hemde harby bölümiň serhet galasyny gazlaşdyrmak
üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
30. LOT № 244.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň
Magtymguly etrabyndaky harby bölüminiň, Lebap
welaýatynyň Kerki etrabyndaky harby bölümleri
niň serhet galalarynyň binalaryny düýpli abatla
mak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
31. LOT № 245.
Ahal welaýatynyň günbataryndaky 22 gektar
meýdançada damjalaýyn suwaryş ulgamynyň
gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn al
mak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet
gullugy.
32. LOT № 246.
Daşoguz welaýatynyň bilim edaralarynyň bina
laryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjam
lary satyn almak.
Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.
33. LOT № 248.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş
ýaraglanyş müdirligi üçin awtoulag tehnikalarynyň
hereketlendirijilerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
34. LOT № 249.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Har
by çaphanasy üçin çaphana harytlaryny we seriş
delerini satyn almak.
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak
ministrligi.
35. LOT № 250.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Aşa
ky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatla
mak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
36. LOT № 251.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Ýo
karky Arçabil» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abat
lamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
37. LOT № 252.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndaky «Aşa
ky Gökdere» suw ýygnaýjy merkezini düýpli abatla
mak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.
38. LOT № 259.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň Şikesleri bejeriş halkara

merkeziniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy
we ýyladyjy ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek.
Buýrujy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi.
39. LOT № 260.
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adynda
ky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny
düýpli abatlamak hem-de daş-töweregini abadan
laşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn al
mak.
Sat yn alyjy: Türkm en ist an yň Saglyg y
goraýyş we derman senagaty ministrligi.
40. LOT № 263.
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş
merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki
eltiji aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyk-gurna
ma işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.
41. LOT № 265.
Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Sö
ýünaly geňeşliginiň Söýünaly obasynda iki sany
täze ýerasty guýy gurmak üçin harytlary we en
jamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
42. LOT № 266.
Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han
geňeşliginiň çägindäki ýerasty guýynyň durkuny tä
zelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
43. LOT № 267.
Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aýhan
geňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gurmak
üçin harytlary we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
44. LOT № 269.
Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärha
nasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny tä
zeden gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn
almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
45. LOT № 270.
Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärha
nasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýynyň dur
kuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn
almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
46. LOT № 271.
Mary welaýatynyň Serhetabat şäherinde bir
sany täze ýerasty guýyny gurmak üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.
Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda geçirilýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resmina
malary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek
boýunça şertler, möçberler we beýleki material
lar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän
bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp
bilersiňiz:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 
156-njy jaýy, Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
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