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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— TELEKEÇILIGIŇ ÖSDÜRILMEGI
TÜRKMENISTANYŇ BAZAR YKDYSADYÝETINE
KUWWATLY ITERGI BERÝÄR

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Tunisiň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňize mukaddes Gurban baýramy
mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr.
Gudraty Güýçli Allatagaladan Size berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk hal
kyna bolsa abadançylyk hem-de rowaçlyk dileg edýärin.
Pursatdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy we do
ganlyk gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýändigimizi bellemek isleýärin.

Kais SAID,
Tunis Respublikasynyň Prezidenti.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagtyýarlyk ba
radaky iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn.

MOHAMMED VI,
Marokkonyň Patyşasy.
Döwrebap bazar gurallar ynyň giňden ornaşdyr ylmagynyň hasabyna Türkmenist anyň teleke
çilik ulgamyny hemmet araplaýyn ösdürmek, hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasat ynyň ileri
tutulýan ugurlar ynyň biridir. Milli Liderimiz ýurdumyzy okgunly ösdürmekde ykdysadyýetiň hu
susy ulgamynyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygt aýar.
Hökümetiň şu ýylyň 9-njy iýulynda geçirilen gi
ňişleýin mejlisinde ýylyň birinji ýarymynda milli yk
dysadyýetimiziň ösüşiniň jemleri jemlenildi. Mej
lisde döwlet Baştutanymyz bazar ykdysadyýeti
şertlerinde işewürligi we hususy telekeçiligi ösdür
mäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi.
Şol mejlisde beýan edilen görkezijiler ýurdu
myzyň kiçi we orta telekeçilik ulgamynyň kuw
watynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu
ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda oba hojalyk we
azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüşi 136 göterim
den gowraga, senagat önümleriniň ösüşi bolsa
119 göterime deň boldy.
Ilata edilen hyzmatlaryň möçberi hem ep-esli
artdy. Häzirki wagtda ýurdumyzyň telekeçiliginiň
wekilleriniň 26 müňe golaýyTürkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
bolup durýar. Ýurdumyzyň zähmet çekýän ilaty
nyň 50,3 göterimi ykdysadyýetiň hususy ulga
mynda işleýär.
Gurluşyk we gurluşyk serişdeleri önümçiligi
ulgamy türkmen telekeçileriniň işiniň depginli ös
ýän ugurlarynyň biridir. Telekeçilerimiz önümçilik
we durmuş maksatly desgalary — ýaşaýyş jaýla
ryny we zawodlary, mekdepleri hem-de çagalar
baglaryny, saglygy goraýyş we sport desgalary
ny, ýollary gurýarlar.
Şu ýylyň alty aýynyň dowamynda telekeçileriň
ulanmaga beren iri desgalarynyň hatarynda Le

bap, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda gurlan
“Türkmeniň ak öýi” binalary, Kerkidäki Halkara
howa menzili, Farap şäherindäki “Çagalar dün
ýäsi” medeni-dynç alyş merkezi, ýaşaýyş top
lumlary we beýleki binalar bar.
Hususy gurluşyk kompaniýalary tarapyndan
amala aşyrylýan iri döwlet buýurmalarynyň ha
tarynda Aşgabat — Türkmenabat awtobanynyň,
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş mer
keziniň, “Aşgabat-sitiniň” hem-de paýtagtymy
zy ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň,
Magtymguly şaýolunyň ugrunda täze “Daşkent”
seýilgähiniň taslamalarynyň taýýarlanylmagyny
we olaryň gurluşygyny görkezmek bolar.
Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30
ýyllygy mynasybetli birnäçe iri desgalary açmak
meýilleşdirilýär. Şolaryň hatarynda paýtagty
myzdaky täze desgalaryň ençemesi — A.Ny
ýazow we Hoja Ahmet Ýasawy köçeleriniň çat
rygyndaky ýerasty geçelge, döwrebap ýaşaýyş
toplumy hem-de Tähran köçesiniň ugrunda
Söwda-dynç alyş we işewürlik merkezi bar. Se
bitlerde täze mekdepler, saglygy goraýyş eda
ralary ulanmaga berler. “Türkmenawtoban”
ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Aşgabat —
Türkmenabat awtobanynyň Aşgabat — Tejen
böleginiň gurluşygyny tamamlar.
Ýurdumyzyň dürli sebitlerinde gurluşyk seriş
delerini öndürýän zawodlar üstünlikli işleýär. Tä
ze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy telekeçilere

çykarylýan önümleriň görnüşlerini yzygiderli tä
zeläp durmaga mümkinçilik berýär.
Ministrler Kabinetiniň ýokarda agzalan giňiş
leýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesini obalaryň we
şäherçeleriň, mineral dökünleri öndürýän täze
zawodlaryň hem-de ýerli çig maldan gurluşyk se
rişdelerini öndürýän kärhanalaryň gurluşygyna,
awtomobil ýollarynyň durkuny täzelemäge we
beýleki işlere has işjeň çekmegi tabşyrdy.
Hususy telekeçiligiň mümkinçilikleri oba hoja
lyk ulgamynda hem-de azyk önümlerini öndür
mekde ähmiýetli orna eýedir. Azyk önümleriniň
öndürilýän möçberleriniň artdyrylmagy hem-de
görnüşleriniň köpeldilmegi hojalygy ýöretmegiň
bazar gurallarynyň pugtalandyrylýandygynyň,
telekeçileriň kuwwatynyň artdyrylýandygynyň
aýdyň subutnamasydyr.
Oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýer bölek
leriniň uzak möhletli ulanmaga berilmegi ekin
meýdanlarynyň çägini ep-esli giňeltmäge müm
kinçilik bermek bilen çäklenmän, eýsem, suwdan
peýdalanmagyň tehnologiýalaryny döwrebaplaş
dyrmagyň hasabyna işiň netijeliligini ýokarlandyr
maga ýardam etdi. Şu ýylyň alty aýynyň dowa
mynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary oba hojalyk hem-de azyk önümleriniň
öndürilişini meýilleşdirilen möçberinden üçden
bir esseden gowrak artdyrdylar. Telekeçiler ýylyň
birinji ýarymynda oba hojalyk önümleriniň jemi
150 müň tonnadan gowragyny taýýarladylar.
Ýyladyşhanalarda pomidorlaryň we beýleki
oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndür
mäge ýöriteleşdirilen hususy oba hojalyk önüm
lerini öndürijileriň eksport kuwwaty ep-esli artdy.
Häzirki wagtda oba ýerlerinde umumy meýdany
450 gektara barabar bolan ýyladyşhanalaryň
100-den gowragy guruldy we işe girizildi.
Ýyladyşhanalarda öndürilen önümleriň agla
basy daşary ýurtlara iberilýär. Ýaz möwsüminiň
dowamynda ýyladyşhana hojalyklary daşary
ýurtlara pomidorlaryň dürli görnüşleriniň 50 ton
na golaýyny iberdiler. Munuň özi 2020-nji ýylyň
dowamynda ugradylandakydan hem köpdür.
Ýurdumyzyň eksport edijileri Ýewropa Bileleşigi
niň bazarlaryny işjeň özleşdirýärler. Pomidoryň
20 tonna golaýy ilkinji gezek Awstriýa ugradyldy.
Ýurdumyzyň gök we bakja önümlerini öndürijile
riniň önümleriniň Ýewropanyň ölçeglerine laýyk
gelýändigi ykrar edildi. Ýylyň ahyryna çenli Gün
bataryň ýurtlaryna ter pomidorlaryň ýene-de 60
tonna golaýyny ibermek meýilleşdirilýär.
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr
Žaparowyň iýul aýynda Aşgabada bolan sapa
rynyň çäklerinde dostlukly ýurda oba hojalyk
we senagat önümlerini ibermek barada ylalaşyk
gazanyldy. Şol önümler gaýra goýulman Gyrgy
zystana ýetirildi.
Türkmen ekerançylary diňe bir däp bolan gök
we dänelik ekinleri ösdürip ýetişdirmek bilen çäk
lenmeýärler. Telekeçileriň birnäçesi göýül (ka
pers) ösümligini ýetişdirmäge girişdiler. Birnäçe
türkmen kompaniýalary bolsa Uzak Gündogar
da we Günorta-Gündogar Aziýada giňden ýaý
ran pawlowniýa agajyny ösdürip ýetişdirýärler.
Iri ýaprakly agajyň beýikligi 15 — 20 metre çenli
ýetýär. Bu agaç alty ýyldan soň dürli maksatlar
üçin ulanylýan ýumşak we ýeňil agajyň bir ýarym
kub metrine golaýyny taýýarlamaga çig mal bo
lup hyzmat edýär.
Telekeçiler kärende meýdanlarynyň köp böle
ginde ýüpekçilikde giňden ulanylýan tut agaçla
ryny ösdürip ýetişdirýärler. Ýüzlerçe gektar meý
danlarda baglar döredilýär.
Ýylyň başyndan bäri içerki we daşarky bazar
larda uly isleg bildirilýän haly önümleriniň, döw
rebap aýakgaplaryň hem-de dokma önümleriniň
öndürilýän möçberi ep-esli artdyryldy.
Döwrebap senagat kärhanalarynyň, önümçilik
desgalarynyň döredilmegi, ýerli çig maldan içerki
we daşarky bazarlarda ýokary bäsdeşlige ukyply
önümleri çykarmak üçin öňdebaryjy tehnologiýa
laryň önümçilige giňden ornaşdyrylmagy häzirki
wagtda ýurdumyzyň telekeçileriniň öňünde dur
ýan gaýragoýulmasyz wezipelerdir.
Häzirki döwürde innowasion senagaty ösdür
mek arkaly önümçiligiň tehnologik taýdan döw
rebaplaşdyrylmagynyň hem-de sanly ulgama
geçilmeginiň hasabyna türkmen ykdysadyýeti
okgunly ösüşe eýe bolýar. Şunuň bilen bagly
lykda, ýurdumyzyň telekeçileri işewürligiň täze
ugurlaryny, şol sanda önüm öndürýän we gaý
tadan işleýän pudaklarda hem-de ulag ulgamyn

da kämil tehnologiýalary ulanmaga gönükdirilen
ugurlary işläp taýýarlaýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän
giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty telekeçilere
dünýäniň dürli ýurtlarynyň işewür toparlary, hal
kara işewürlik düzümleri bilen özara bähbitli gat
naşyklary işjeň ösdürmäge mümkinçilik berýär.
Munuň özi bolsa ýurdumyzyň dünýäniň ykdysa
dy ulgamyna goşulyşmagyna hem-de hojalygy
ýöretmegiň öňdebaryjy usullaryna geçmäge ýar
dam berýär. Häzirki wagtda şu maksatlar bilen
sanly tehnologiýalar giňden ulanylýar.
Işewürligiň gazanýan üstünligi we geljekki
ösüşleri Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň döredilen gününe gabatlanylyp geçirilýän pu
daklaýyn serginiň meýdançalarynda görkezilýär.
Şu ýylyň martynda guralan sergide “Türkmenis
tanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa
geçirmekde Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalarynyň mümkinçilikleri bilen tanyş
dyrmak çäresi möhüm ähmiýete eýe boldy.
Telekeçiler döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip
taýýarlanylan elektron senagaty döretmek we
ösdürmek baradaky maksatnamany durmuşa
geçirmek işine işjeň goşuldylar. Şunuň bilen bag
lylykda, ýokary netijeli, ekologiýa taýdan arassa
önümçiliklere, ähli pudaklara sanly ulgamlary we
tehnologik täzelikleri ornaşdyrmaga aýratyn üns
berilýär.
Söwda-senagat edarasynyň dürli sergi meý
dançalarynda ýurdumyzyň döwrebap senagat
we elektron önümleriniň dürli görnüşlerini ön
dürýän düzümleriň diwarlyklary uly orun eýeläp
başlady. Sergide görkezilýän, her ýyl 1-nji synp
okuwçylaryna gowşurylýan kompýuterleriň, iki
sim-kartly öýjükli telefonlaryň, smartfonlaryň,
dürli görnüşli monobloklaryň, smart-telewizor
laryň, split-kondisionerleriň, routerleriň hem-de
agyz suwuny sowatmak we gyzdyrmak üçin ni
ýetlenen kulerleriň, boýlerleriň we beýleki dur
muş tehnikasynyň hem-de ýokary tehnologiýaly
elektrik enjamlarynyň diwarlyklary uly gyzyklan
ma döredýär.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ag
zalarynyň Türkmen halysynyň baýramy myna
sybetli 30-31-nji maýda guralan sergä hem-de
“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany” ýylynda bellenilýän şanly sene
lere gabatlanylyp geçirilen sergi çärelerine işjeň
gatnaşandyklaryny bellemelidiris.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilme
giniň diňe bir importyň umumy möçberiniň azal
magyna däl, eýsem, uly isleg bildirilýän harytlar
bilen elýeterli bahadan ilaty üpjün etmäge müm
kinçilik berýändigini nygtaýar.
Döwlet Baştutanymyz internet arkaly haryt
laryň satuwyny artdyrmak, ýurdumyzyň içinde
elektron söwdany guramak üçin öz meýdança
larymyzy döretmek, ýurdumyzyň harytlaryny hal
kara derejede mahabatlandyrylmagyny üpjün et
mek ýaly möhüm wezipeleri öňde goýdy.
Şu ýyl söwda we hyzmatlar ulgamynda işle
ýän hususy kompaniýalar internet-söwdanyň
gerimini ep-esli giňeltdiler. Olar ykjam elektron
goşundylaryny döredýärler hem-de öndürilýän
harytlary aralykdan ýerlemek üçin meşhur inter
net-meýdançalarynyň mümkinçiliklerinden neti
jeli peýdalanýarlar.
Şunuň bilen baglylykda, KERWEN taslama
sy barada ýatlatmak ýerlikli bolardy. Munuň özi
önüm öndürijileriň we sarp edijileriň arasyndaky
gatnaşyklary ösdürýän elektron onlaýn söwda
ulgamydyr. Ol sanlylaşdyrmak ulgamynda milli
syýasatyň wezipelerini çözmäge gönükdirilendir.
Ministrler Kabinetiniň ýokarda agzalan giňişle
ýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz telekeçileri
maliýe we maddy-enjamlaýyn tarapdan golda
mak hem-de söwda ulgamyna sanly ulgamlary
ornaşdyrmak meselelerini hemişe üns merkezin
de saklamagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz bar bolan önümçiliklerden
has netijeli peýdalanmak, içerki bazary harytlar
we hyzmatlar bilen doly üpjün etmek üçin täze
önümçilikleri döretmek, eksport ugurly önümleriň
möçberini artdyrmak hem-de daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň mukdaryny azaltmak boýun
ça anyk görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz şeýle hem daşary ýurt
ly hyzmatdaşlar bilen has işjeň hyzmatdaşlyk et

megi, halkara bazarlaryň ýagdaýyny öwrenmegi
hem-de olary içgin seljermegi tabşyrdy.
Bu wezipeleri çözmek üçin hormatly Prezi
dentimiz oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
ýer böleklerini resmileşdirmek babatda telekeçi
lere ýardam bermek hem-de azyk howpsuzlygy
ny üpjün etmek maksady bilen, hususy ulgamda
ekologiýa taýdan arassa azyk önümlerini öndür
ýän kärhanalaryň sanyny artdyrmak boýunça
anyk görkezmeleri berdi.
Şu ýyl döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak
işi bilen baglylykda, ykdysadyýetde hususy ulga
myň paýyny artdyrmak boýunça öňegidişlikler ga
zanyldy. Mälim bolşy ýaly, ykdysadyýetiň döwlet
ulgamyna degişli kärhanalaryny azaltmak boýunça
wezipeler hormatly Prezidentimiziň umumy strate
giýasynda möhüm orun eýeleýär. Bu strategiýada
bolsa döwlet eýeçiligini yzygiderli hususylaşdyrmak
göz öňünde tutulýar. Munuň özi hususy işewürligiň
eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga ýardam edýär.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, açyk auksi
onlar hem-de gazna bazarlary hususylaşdyrmak
işiniň esasy gurallary bolmalydyr. Şunuň bilen
baglylykda, ulag-kommunikasiýa, energetika we
düzümleýin ulgamlaryň kärhanalary hususylaş
dyrmaga degişli desgalaryň hatarynda görkezildi.
Döwlet Baştutanymyz döwlet eýeçiligini husu
sylaşdyrmaga hem-de paýdarlar jemgyýetlerini
döretmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Şunuň
bilen birlikde, milli Liderimiz dünýä bazarlaryn
daky nyrhlary seljermegiň hem-de şuny naza
ra almak bilen, Türkmenistanyň daşary ýurtlara
iberýän harytlary babatda nyrh syýasatyny alyp
barmagyň, şeýle hem sanly ulgamlaryň kömegi
arkaly ýurdumyzda öndürilýän önümleriň baha
lary, hili we beýleki görkezijileri baradaky maglu
matlaryň ýerli sarp edijiler hem-de daşary ýurtly
hyzmatdaşlar üçin elýeterli bolmagyny üpjün et
megiň wajypdygyny nygtady.
Şu we beýleki wezipeleri çözmek üçin, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
eksport ugurly hem-de daşary ýurtlardan getiril
ýän önümleriň ornuny tutýan önümleriň öndürili
şini artdyrmak boýunça geljek bäş ýyl üçin mak
satnamanyň taslamasyny işläp taýýarlamagy
tabşyrdy.
Döwletiň we hususy ulgamyň arasyndaky hyz
matdaşlygyň giňeldilmegi bu işi mundan beýläkde hukuk taýdan goldamagyň zerurdygyny şert
lendirdi.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň yk
dysadyýetinde hususy ulgamyň paýynyň artýan
dygyny nazara almak bilen, milli kanunçylygy
kämilleşdirmegiň wajypdygyny nygtaýar. Şunuň
bilen baglylykda, Türkmenistanda 8-nji iýunda
güýje giren “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ha
kynda” Kanunyň ähmiýetini bellemek gerek. Bu
Kanun işewürligiň döwlet maksatnamalaryna
hem-de düzümleýin taslamalara gatnaşmagyny
höweslendirmäge gönükdirilendir.
Şu resminama laýyklykda, döwlet-hususy tas
lamasy amala aşyrylanda, telekeçiler dürli gör
nüşdäki maliýe goldawyny, şol sanda subsidiýa
lar, aktiwleriň we emlägiň goýumlary, önümiň, işiň
we hyzmatlaryň taslamasyny amala aşyrmak üçin
möhüm tölegler görnüşindäki tölegi alyp bilerler.
Telekeçiligi höweslendirmek, onuň ykdysady
ýetiň ösmegine, ýurdumyzyň haryt dolanyşygyna
we ilatyň iş bilen üpjünçiligine goşýan goşandy
ny artdyrmak, Türkmenistanyň kiçi we orta tele
keçiliginiň halkara bazarynda eýeleýän ornuny
pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistanda
kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça döw
let topary döredildi. Hormatly Prezidentimiziň Ka
rary bilen, toparyň düzümi tassyklanyldy. Döwlet
Baştutanymyz şeýle hem Maliýe we ykdysadyýet
ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi topa
ryň düzümini tassyklady. Bu topar eýeçiligi döw
letiň garamagyndan aýyrmak we döwlet emlägini
hususylaşdyrmagy hem-de dolandyrmagy kämil
leşdirmek maksady bilen döredildi.
Türkmen ykdysadyýetiniň döwlete dahylsyz
ulgamynyň gazanýan üstünlikleri hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýa
kyndan goldaw bermegi hem-de öňdengörüjilikli
syýasaty durmuşa geçirmegi netijesinde, ýurdu
myzda hojalygy ýöretmegiň bazar gurallarynyň
pugtalandyrylýandygynyň, telekeçileriň mümkin
çilikleriniň hem-de kuwwatynyň artýandygynyň
aýdyň subutnamasydyr.

(TDH).

C M Y K

2021-nji ýylyò 30-njy iýuly, anna.

DERWAÝ YS SÖHBET

SANLYLAŞDYRMAK
ÇÄKSIZ
MÜMKINÇILIK
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalar y bilen ýurdumyzda sanly yk
dysadyýeti ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyr ylýar.
«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
Konsepsiýasynyň» yzygiderli durmuşa geçirilmegi döwletimiziň mundan
beýläk-de ösmegine, şol bir wagtda işewürligi we maýa goýum işjeňligini ýo
karlandyrmaga, dolandyrmagyň öňdebar yjy usullar ynyň ornaşdyr ylmagyna
ýardam edýär. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklar yna ylmyň we
tehnikanyň soňky gazananlar y, öňdebar yjy halkara tejribeleri, döwrebap
tehnologiýalar giňden ornaşdyr ylyp, ýokar y ykdysady netijeler gazanylýar.
Sanly ykdysadyýetiň giňden ösdürilmegi, sanly tehnologiýalar yň ykdysady
işe ýokar y derejede aralaşmagy ýurdumyzyň dünýäniň bazar giňişliginde
eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga ýardam berýär, sanly giňişlige işjeň go
şulyşmagyny, onuň halkara bazarda bäsdeşlige ukyplylygyny şertlendirýär.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmekde
döwletiň orny, esasan, iki maksada
gönükdirilýär. Birinjisi, täze ýagdaý
lara uýgunlaşan kanunçylyk binýady
nyň kämilleşdirilmeginden, şol sanda
önümçilik serişdeleriniň hasabatly
lygynyň ygtybarlylygyny we senagat
derejesinde internet ulgamyny ornaş
dyrýan kompaniýalaryň hukuk gorag
lylygyny üpjün etmekden ybaratdyr.
Ikinjisi bolsa önümçiligiň sanly ýörel
gesine eýerip, innowasion tehnologi
ýalary ornaşdyrýan kärhanalar üçin
amatly şertleriň döredilmegidir.
Sanly ykdysadyýete geçmek bilen
bagly ýurduň ykdysadyýetiniň ähli
pudaklaryny ýeke-täk sanly ulgama
birikdirmek, sanly serişdeleri ulan
magyň hasabyna Türkmenistanyň
ykdysady ösüşini tizleşdirmek, ilatyň
ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlan
dyrmak, ýokary hilli sanly ykdysady
ýeti döretmek babatynda öňdebary
jy halkara tejribelerden ugur alnyp,
«Döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk
sanawyny» işläp taýýarlamak üçin,
Maliýe we ykdysadyýet ministrligin
den, «Türkmenaragatnaşyk» agent
liginden, Statistika baradaky döwlet
komitetinden we «Türkmenstandart
lary» baş döwlet gullugyndan degişli
wekilleriň sanawy alnyp iş toparyny
döretmek boýunça bilelikdäki buýruk
kabul edildi. Şeýle hem meýilnama
nyň 9-njy bendindäki «Elektron hö
kümet» ulgamyny peýdalanyjylary
barabarlandyrmagyň (identifikasiýa)
we autentifikasiýasynyň ýeke-täk
maglumatlar ulgamyny döretmek
hem-de bu ugurda degişli kadalaş
dyryjy namalary taýýarlamak we bel
lenen tertipde tassyklamak», 10-njy
bendindäki «Ilatyň sanawyny, hyz
mat edýän ýuridik we fiziki şahslar
üçin bitewi anyklaýyş sanly kodlar ul
gamyny döretmek hem-de şahsyýeti
anyklaýyş ID kart ulgamyny döret
mek» çärelerini durmuşa geçirmek
babatynda degişli ministrliklerdir pu
daklaýyn dolandyryş edaralary bilen
bilelikdäki Iş topary döredildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrli
giniň web-portalyndaky sanly hyz
matlarynyň
sanawynyň
hem-de,
«e-salgyt» onlaýn web-ulgamynyň
salgylary e.gov.tm döwlet hyzmatlar
portalynyň «Hyzmatlar» sanawynda
«Salgytlar we maýalar» bölüminde
ýerleşdirildi.
Horm atly Prez id ent im iz iň alyp
barý an köp ug urly syý as at y esa
synd a erk in ykd ys ad y zolaklar y ke
mala get irm ek, özar a bähbitli hal
kar a hyzm atd aşlyg y, daş ar y ýurt
maý alar yn y çekm ek, halk hojalyg y
ny doland yrm ag yň gur allar yn y döw
reb aplaşd yrm ak, baz ar gatn aş ykla
ryn y we hus us y pud ag y ösd ürm ek
işler ind e halk ar a gur am alar bilen
sanly wid eoar ag atn aş yk ark aly du
şuş yklar yzyg id erli gur alyp, Mali
ýe we ykd ys ad yý et min istrlig in iň
fineconomic.gov.tm saýtynda bular
barada yzygiderli habar berilýär.
Mundan başga-da, ministrligiň se
bitlerdäki edaralarynyň işinde zerur
lyga görä ulanmakda hukuk namala
ryny baýlaşdyryp durmak maksady
bilen, «Adalat» elektron maglumat
toplumy programmasy içerki mag
lumat-telekommunikasiýa tory bilen
baglanylyp, degişli salga ýüzlenmek
arkaly iş orunlarynda gündelik ulan
mak şertleri döredildi. Şunuň bilen
birlikde, ministrligiň web-saýtyny
kämilleşdirmek, olary elektron mag
lumatlar bilen baýlaşdyrmak işleri
yzygiderli alnyp barylýar. Şol san
da agzalyp geçilen saýtda edilýän

hyzmatlar barada mahabatlandyrma
çäreleri geçirilýär we onda habarlar,
maglumatlar hem-de «Maliýe we yk
dysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň
elektron görnüşi ýerleşdirilýär.
Şeýle saýtda sanly hyzmatlaryň
hilini, görnüşlerini kämilleşdirmek
hem-de ulanyjylar üçin döwrebap we
öňdebaryjy ykjam tehnologik usullar
dan peýdalanyp, fineconomic.gov.tm
sanly hyzmatlar web-platformasyna
QR-kod arkaly ýüzlenmek hem-de
degişli hyzmatlardan peýdalanmak
mümkinçiligi döredildi. 2021-nji ýy
lyň 10-njy maýyna çenli ministrlik
tarapyndan Energetika ministrliginiň
«Türkmenbaşynyň asma ýoly» we
Aşgabat şäher häkimliginiň «Türk
menbaşynyň ertekiler dünýäsi» döw
let kärhanalaryny hususy taraplara
ynançly dolandyrmaga bermek bo
ýunça teklipleri, şol sanda elektron
maglumatlary degişli saýtda ýerleş
dirildi.
«Döwlet býujet bäsleşikleri ulgamy»
atly web we mobil programma üpjün
çiliginiň deslapky synagy geçirilip, mi
nistrligiň degişli müdirlikleriniň hem-de
bölümleriniň hünärmenleriniň gatnaş
magynda tejribede ornaşdyrmak bo
ýunça işler alnyp barylýar.
Türkm en ist an yň Prez id ent in iň
2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran
Kararynda bellenilen wezipeleri ýe
rine ýetirmek maksady bilen, ýuridik
şahslary bellige almak işini kämilleş
dirmek, bellige almagyň (şol sanda
gaýtadan bellige almagyň) 3 günden
köp bolmadyk gysga möhletini kes
gitlemek, pudagara ylalaşyk şertleri
ni aradan aýyrmak, bellige almagyň
elektron ulgamyny döretmek arkaly
ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sa
nawynyň işi Maliýe we ykdysadyýet
ministrligi, onuň Salgyt müdiriýeti,
Zähmet we ilaty durmuş taýdan go
ramak ministrligi, Statistika baradaky
döwlet komiteti we bank edaralary
bilen bilelikde bir bitewi maglumat-te
lekommunikasiýa toruna birikdirildi,
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolan
dyryş edaralarynyň arasynda «Bir
penjire» programma üpjünçiligi ulany
şa girizildi. Şeýle hem fiziki we ýuridik
şahslara hödürlenýän awtomatlaşdy
rylan sanly hyzmatlary, ýagny ýuridik
şahsyň adyny bellige almak we Salgyt
müdiriýetine degişli bolan «e-salgyt»
onlaýn ulgamlaryny özara baglamak
bilen, fineconomic.gov.tm sanly hyz
matlarynyň bir bitewi web-ulgamy
internet gurşawynda elektron sanly
hyzmatlary we tölegleri amala aşyr
mak, daşky ulanyjylary bellige almak
maksady bilen hem-de ulanyjylar ta
rapyndan ygtyýarly dolandyrmak sy
ýasatyny durmuşa geçirmek boýunça
«Şahsy otag» bölegi degişli saýtda
döredildi we ornaşdyryldy.
Bellenilip geçilen çäreler bilen bag
lylykda, «e-commerce» hyzmatyndan
giň gerimde peýdalanmaga mümkinçi
lik döredilendigini hem belläp geçmek
gerek.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş de
rejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzy
hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrun
da giň gerimli işleri durmuşa geçirýän
Gahryman Arkadagymyzyň janynyň
sag, ömrüniň uzak, döwletli tutumla
rynyň hemişe rowaç bolmagyny ar
zuw edýäris.

Guwanç ŞAMUHAMMEDOW,
Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrliginiň
kompýuter tehnologiýalary
bölüminiň başlygy.
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WAKANYŇ ÖŇÜSYRASYNDA

HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYGYŇ,
SEBIT HYZMATDAŞLYGYNYŇ NUSGALYK DEREJESI
Adat y durmuşda dostlar yň başy jem bolanda, ýürekdeş gürrüňdeşlikleriň
başlanyşy ýaly, döwletleriň Liderleri duşuşanda-da, millionlarça ýürekleri ýa
kynlaşdyrýan, dost-doganlyk, ylalaşyklylyk ýörelgeleriniň binýadyny has-da pug
talandyrýan belent maksatlara ýol açylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştut anlar ynyň konsult atiw du
şuşygynyň-da mizemez dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklar yny asyrlarboýy
dowam etdirip gelýän bäş döwletiň — Gazagyst anyň, Gyrgyzyst anyň, Täjigist anyň,
Türkmenist anyň we Özbegist anyň halklar ynyň ykbalynda, sebit hyzmatdaşlygyn
da täze gözýetimleri, täze mümkinçilikleri açjak sammit boljakdygy ikuçsuzdyr.

Ý

ewraziýanyň merkezinde, geosyýa
sy we geoykdysady taýdan amatly
3 million 882 inedördül kilometr çäk
de ýerleşip, umumylykda 75 million
dan gowrak ilaty özüne birleşdirýän
Merkezi Aziýa sebiti uzak geçmişde
bolşy ýaly, häzirki döwürde-de tebigy
baýlyklarynyň ägirt uly gorlary, Gün
dogardan Günbatara uzaýan möhüm
söwda ýollary, Beýik Ýüpek ýolunyň
gadymy mirasy bilen tutuş dünýäniň
ünsüni özüne çekýär. Köpasyrlyk tary
hy we geografik taýdan ýakynlyk, me
deniýetiňdir diniň, özara gyzyklanma
laryň meňzeşligi bu sebitiň halklaryny
birek-birek bilen has-da ysnyşdyrýan
çelgi bolup, hut şu gymmatlyklaryň
döwletara gatnaşyklarda-da ileri tu
tulmagy Merkezi Aziýada parahatçy
lygyň we gülläp ösüşiň berkarar edil
megini şertlendirýär. Şoňa görä-de,
käbir taryhçylardyr syýasatşynaslar
bu sebit bilen bagly gürrüň edenlerin
de, oňa «hoşniýetli goňşuçylykda ýa
şamagyň sungaty» hökmünde baha
berýärler.
Hakykatdan-da, goňşuçylykda ýa
şamagyň özboluşly nusgasyny ke
mala getiren Merkezi Aziýa döwletle
riniň ykbalyny, sebitiň umumy ösüşini
birek-birekden üzňelikde göz öňüne
getirmek mümkin däl. Bu gün sebitiň
ýurtlary diňe bir gadyrly gatnaşyklary,
hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini do
wam etdirmek bilen çäklenmän, döw
letara gatnaşyklary strategik hyzmat
daşlyk derejesine çykaryp, dünýäniň
häzirki meýillerini nazara almak bilen,
ony mazmun taýdan has-da baýlaş
dyrýarlar. Şunda özara gyzyklanmalar
dyr bähbitleriň birligini, baş maksadyň
sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy
üpjün etmäge gönükdirilendigini aý
ratyn nygtamak gerek. Merkezi Aziýa
döwletleriniň Baştutanlarynyň konsul
tatiw duşuşygy ýaly ýokary derejeli
pikir alyşma meýdançasynyň döredil
megi hem açyk we netijeli gepleşikler
arkaly hut şu maksada ýetmekde bile
likdäki tagallalara goşmaça itergi ber
mek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.
Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştu
tanlarynyň konsultatiw duşuşyklary

nyň taryhy bilen gyzyklanyp, uzaklara
nazar salmagyň zerurlygy ýok. Sebit
hyzmatdaşlygynyň bu meýdançasy
örän ýaş, şol bir wagtda-da netijelili
gi bilen tapawutlanýar. Ony döretmek
hakynda ilkinji gezek 2017-nji ýylyň
sentýabrynda BMG-niň Baş Assamb
leýasynyň 72-nji sessiýasynda Özbe
gistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Mirziýoýew tarapyndan öňe
sürlen teklibiň sebit döwletleri we hal
kara guramalar tarapyndan biragyz
dan goldanylmagy bu ýurtlaryň Baş
tutanlaryny 2018-nji ýylyň martynda
Gazagystanda, 2019-njy ýylyň no
ýabrynda bolsa Özbegistanda duşur
dy. Ýeri gelende bellesek, Daşkentde
geçirilen ikinji duşuşygyň Bilelikdäki
Beýannamasynda sebitiň bäş döw
letiniň Baştutanlary görnüşde ýoka
ry derejedäki geňeşmeleri her ýylda
yzygiderli guramagyň zerurdygy be
ýan edildi. Pandemiýa zerarly ýüze
çykan ýagdaýlar bilen baglylykda,
sebitiň ýurtlarynyň Prezidentleri iki
ýyldan soň, 2021-nji ýylyň 6-njy aw
gustynda Hazaryň türkmen kenaryn
da netijeli gepleşikleri geçirerler.
Sebit hyzmatdaşlygy barada gür
rüň edilende, daşary syýasatynda
ýakyn goňşulary bilen gatnaşyklary
ösdürmäge strategik ugur hökmünde
garaýan Gazagystanyň, Gyrgyzys
tanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň
we Özbegistanyň iri halkara we sebit
guramalarynyň, ýöriteleşdirilen dü
zümlerdir maksatnamalaryň çäklerin
de-de üstünlikli hyzmatdaşlyk edýän
digine ünsi çekmek zerur. Döwletleri
geografik, geosyýasy we ykdysady,
maliýe hem-de medeni taýdan bir
leşdirýän düzümler, hususan-da,
Garaşsyz
Döwletleriň
Arkalaşy
gy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ykdysady
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Şanhaý
Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki dil
li döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi,
Araly halas etmegiň halkara gazna
sy, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş
banky, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkezi, Owganystan boýun

ça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk
maslahaty (RECCA), Merkezi Aziýa
da sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk
maksatnamasy (CAREC), BMG-niň
Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleri
üçin Ýörite maksatnamasy (SPEKA),
«Aziýanyň ýüregi — Stambul prose
si»... ýaly hyzmatdaşlyk meýdança
larynda özara gatnaşyklary berkidip,
ählumumy syýasy, ykdysady we me
deni giňişlige işjeň goşulyşýan Merke
zi Aziýa döwletleri dünýä giňişliginde
eýeleýän ornuny hem-de ähmiýetini
barha pugtalandyrýar. Dürli ýyllarda
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasynyň «Merkezi Aziýada
parahatçylygy, durnuklylygy we dur
nukly ösüşi üpjün etmek maksady bi
len sebitleýin we halkara hyzmatdaş
lygy berkitmek», «BMG-niň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy
boýunça sebit merkeziniň orny» (iki
gezek), «Merkezi Aziýada durnukly
syýahatçylyk we durnukly ösüş» at
ly Kararnamalarynyň kabul edilmegi
bolsa sebitleýin hyzmatdaşlygyň ne
tijeliliginiň dünýä bileleşiginde ýokary
ykrara eýe bolýandygynyň anyk-aý
dyň delilidir.
Soňky ýyllarda «Merkezi Aziýa
bäşligi» esasy hyzmatdaşlary —
Ýewropa Bileleşigi, Russiýa Federa
siýasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlary,
Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen
hyzmatdaşlyk etmegiň özboluşly gu
ralyny kemala getirdi we ony yzygi
derli ösdürýär. «Merkezi Aziýa + ...»
görnüşdäki duşuşyklar özara gat
naşyklaryň aýry-aýry, has möhüm
meseleleri boýunça içgin pikir alyş
maga mümkinçilik berýär. Sebitleýin
hyzmatdaşlykda olaryň ähmiýetiniň
barha artýandygyny hormatly Prezi
dentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň
Baştutanlarynyň Daşkent sammi
tinde eden çykyşynda hem aýratyn
nygtapdy. Birleşen Milletler Gurama
sy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyz
matdaşlyk Guramasy ýaly wekilçiligi
has giň düzümleriň gatnaşmagynda
geňeşmeleriň üstüniň ýetirilmegi bol
sa sebitiň özüne çekijiligini artdyr
makda täze mümkinçilikleri açar. Şu
ýylyň 15-16-njy iýulynda Özbegista
nyň paýtagtynda geçirilen «Merkezi
Aziýa we Günorta Aziýa: sebitleýin
özara baglanyşyk. Şertler we müm
kinçilikler» atly halkara maslahatyň
çäklerinde-de «Merkezi Aziýa + ...»
görnüşde duşuşyklaryň guralyp, ta
raplaryň syýasy, söwda-ykdysady
hem-de medeni-ynsanperwer ulgam
larda sebit we halkara gün tertibiniň
ileri tutulýan ugurlaryny, Merkezi Azi
ýada howpsuzlygy üpjün etmek me

selelerini ara alyp maslahatlaşandyk
laryny bellemek möhümdir.
Strategik häsiýetli döwletara gat
naşyklarda-da, sebit hyzmatdaşly
gynda-da syýasy, ykdysady, söwda,
maýa goýum, ulag-logistika, howp
suzlyk, ekologiýa, medeni-ynsanper
wer ulgamlardaky özara gatnaşyklary
ösdürmek Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
iň ileri tutýan ugurlary. Suwdan rejeli
peýdalanmak, serhetüsti suwlary do
landyrmak, Aral heläkçiliginiň öňüni
almak, sebitiň ýakyn goňşusy Owga
nystandaky ýagdaýlary parahatçylyk
ly ýollar arkaly kadalaşdyrmak bolsa
birleşen tagallalary we anyk çözgüt
leriň işlenip taýýarlanylmagyny talap
edýän meselelerdir. Şunda sebit döw
letleri Milletler Bileleşigi, Araly halas
etmegiň halkara gaznasy hem-de iri
maliýe institutlary bilen hyzmatdaşly
gy işjeňleşdirmegi derwaýys zerurlyk
hasaplaýarlar.
Ady agzalan ugurlarda garaş
syz ösüşiň 30 ýylynda anyk ädimler
ädilip, doganlyk ýurtlardyr halklaryň
bähbidine ençeme tutumly işlerdir
taslamalar durmuşa geçirildi. Merkezi
Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň
Awazada geçiriljek üçünji konsultatiw
duşuşygynda-da hut şu we halkara
gün tertibiniň beýleki möhüm ugur
lary boýunça netijeli gepleşikler ge
çiriler, sebit hyzmatdaşlygyny mun
dan beýläk-de ilerletmegiň geljekki
mümkinçilikleri kesgitleniler. Munuň
özi geçmişde siwilizasiýalaryň sal
lançagy bolan Merkezi Aziýanyň XXI
asyryň täze taryhy şertlerinde hem
metaraplaýyn gülläp ösýän kuwwatly
sebit hökmündäki eýeleýän ornuny
has-da berkitmekde, onuň ykdysady
we adam mümkinçiliklerini tutuş Ýer
ýüzünde abadan ýaşaýşyň berkarar
edilmegine gönükdirmekde täze göz
ýetimlere ýol açar.

Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».

ŞU GÜN ÜŇ GÜRRÜŇ I

ENERGETIKA HOWPSUZLYGYNYŇ HUKUK ESASLARY
Sebitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylykly,
dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek
ýörelgelerine eýerýän ýurdumyzyň özara baglaşylan halkara-hukuk
derejesindäki ikitaraplaýyn resminamalary hemişelik bitaraplyk sy
ýasatynyň hukuk esasy hökmünde çykyş edýär. Garaşsyzlygyň ilkin
ji günlerinden başlap amala aşyrylýan oňyn bitaraplyk syýasatynyň
BMG derejesinde ykrar edilmegi halkara gatnaşyklar ulgamynda sy
nagdan geçen institutlaryň biri bolan bitaraplygyň taryhynda ilkinji
tejribeleriň birine öwrüldi. Geçen döwürde ýurdumyzyň nebit-gaz
toplumynyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekde möhüm işlere
amal edildi. Şunuň bilen baglylykda, energetika howpsuzlygyny milli,
sebit we halkara derejede üpjün etmek üçin zerur bolan mehanizm
leri döretmek meselesine aýratyn ähmiýet berildi.
Häzirki döwrüň global howp
suzlyk şertlerinde energetika
howpsuzlygy esasy meseleleriň
biri bolup çykyş edýär. Bu ýö
ne ýerden däldir. Sebäbi energi
ýa çeşmeleriniň elýeterliligi, bu
ugurda ösen infrastrukturanyň
bolmagy, häzirki zaman ykdysa
dyýetiň ösmegi, halklaryň halýagdaýynyň ýokarlanmagy bütin
adamzadyň medeni we ruhy taý
dan ösmegi üçin maddy binýady
döretmegiň esasy faktory bolup
durýar. Aslyýetinde, energetika
howpsuzlygy global howpsuzly
gyň institusional esaslarynyň biri
bolup hyzmat edýär.
Global energetika howpsuz
lygyny üpjün etmek giň halkara
tagallalar bilen birlikde, döwlet
ler tarapyndan degişli çäreleriň
berjaý edilmegine hem baglydyr.
Şol sebäpli, bir ýurduň çägindäki
energetika howpsuzlygy islendik
döwletiň strategik maksady bolup
durýar. Energetika howpsuzlygy
nyň ölçeglerini düzmek we kesgit
lemek, şeýle hem howpsuzlygyň
wehimlerini hem-de töwekgelçi
liklerini ýüze çykarmak birmeň
zeş daşary we içeri syýasaty işläp
düzmäge ýardam berýär.
Türkm en ist an ähli gyz yk
laný an tar aplar yň energ etika
howpsuzlygynyň ygtybarly hal
kara-hukuk kepilliklerini we berk

esaslaryny döretmek boýunça,
ilki bilen, BMG-niň çäklerinde
oňyn we netijeli hyzmatdaşlyk
etmegiň tarapynda çykyş edýär.
Şunuň bilen baglylykda, milli Li
derimiziň energetika howpsuz
lygynyň mazmunyny okgunly
global ösüşi üpjün etmegiň, dün
ýäniň energetika giňişliginde ýö
relgeleýin täze nusganyň esasy
binýady bolmaga gönükdirilen
köptaraplaýyn çözgütleri işläp
düzmegiň esasy faktory hök
münde kesgitlemegi aýratyn mö
hüm häsiýete eýe bolýar. Şeýle
nusganyň esasyna energiýa çeş
melerini iberijileriň, üstaşyr geçi
rijileriň we sarp edijileriň bähbit
leriniň utgaşyklylygyna hem-de
ylalaşyklylygyna, olaryň geljekki
iberiliş ýollary babatda dünýä bi
leleşiginiň umumy bir netijä gel
mäge ukyplylygyna esaslanýan
ýörelgeleriň goýulmagy aýratyn
bellenmäge degişlidir. Çünki bu
çemeleşmede taraplaryň deňhu
kuklylyk ýörelgesine berk eýeril
ýändigini görmek bolýar.
Türkm en ist an yň Prez id ent i
BMG-niň Baş Assambleýasynyň
65-nji sessiýasyndaky çykyşyn
da energetika howpsuzlygyny
üpjün etmek babatda halkara
özara hereketleriň mundan beý
läk hem ilerlemeginiň konsep
tual düzgünlerini esaslandyrdy.

Şunda energiýa akymlarynyň
diwersifikasiýasy, täze, köp gör
nüşli turbageçirijileri döretmek
ilkinji nobatda durýan mesele
hökmünde görkezildi. Bu babat
da Türkmenistan öz çig mal bin
ýadyna hakyky baha bermäge
we ony geljekde ulanmak müm

bähbitleriniň durmuşa geçmegi
syýasy erkiň we köptaraplaýyn
oňyn çemeleşmäniň netijesinde
mümkindir.
Türkmenistan tarapyndan üs
tünlikli amala aşyrylýan energiýa
strategiýasynda diwersifikasiýa
syýasaty möhüm orun eýeleýär.

taraplar üçin diýseň bähbitlidir.
Sebitiň ykdysadyýetini ýokary
galdyrmakda, köp sanly goşma
ça iş orunlaryny döretmekde,
durmuş infrastrukturasyny dö
retmekde we gowulandyrmak
da, yklymda durnukly syýasy
ýagdaýy saklamakda hem-de

kinçiliklerine esaslanyp, döwlet
syýasatynyň ýörelgelerini kes
gitledi. Döwlet Baştutanymyz
täze, Türkmenistan — Hytaý we
Türkmenistan — Eýran gaz ge
çirijileriniň gurluşygynyň üstün
likli tamamlanmagyny we ulan
maga berilmegini ynamly deliller
hökmünde mysal getirmek bilen,
«Biz olara halkara energetika
hyzmatdaşlygyny ýola goýmaga
hakyky goşant hökmünde, umu
my ýagdaýlara oňyn täsir etmä
ge, Aziýa yklymynda syýasy we
ykdysady gatnaşyklaryň bütin
ulgamyna goşmaça durnuklyly
gy bermäge ukyply hakyky fak
tor hökmünde garaýarys» diýip
belledi. Energetik triada gatna
şyjylaryň — öndürijileriň, üsta
şyr geçirijileriň we sarp edijileriň

Bitarap Türkmenistanyň amatly
geografik ýerleşişi hem-de ugle
wodorod serişdeleriniň ägirt uly
gorlaryna eýe bolmagy energiýa
serişdelerini halkara bazarlaryna
uzak möhletleýin esasda iber
megi guramakda täze mümkinçi
likleriň döremegine hem ýardam
edýär.
Ýurduň energiýa syýasaty
diňe söwda-ykdysady häsiýetli
däl-de, eýsem, has giň ölçeg
lerdäki wezipeleri çözmäge gö
nükdirilendir. Şuňa baglylykda
ýene-de bir taslamanyň, ýag
ny Türkmenistan — Owganys
tan — Pakistan — Hindistan
(TOPH) gaz geçirijisiniň amala
aşyrylmagy derwaýysdyr. Bu iri
taslamanyň ýakyn geljekde dur
muşa geçirilmegi ähli gatnaşyjy

berkitmede TOPH-nyň köpta
raplaýyn ähmiýeti äşgärdir.
Türkmenistanyň Prezidentiniň
«Bitarap Türkmenistan» atly kita
bynda belleýşi ýaly, häzir dünýä
ykdysadyýetiniň durnuklylygynyň
dünýä energetikasynyň durnuk
lylygyna daýanýandygy jedelsiz
hakykatdyr. Şonuň üçin hem bu
ulgamda özara hyzmatdaşlygyň
degerli usullaryny işläp düzmek
hem-de ony halkara hukugy arka
ly berkitmek möhümdir.

Gylyçmuhammet
JORAÝEW,
Türkmenistanyň
Inžener-tehniki we ulag
kommunikasiýalary
institutynyň uly mugallymy.
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BEÝIK DÖWRÜŇ KEŞBI

AWAZA HAKYNDA AÝDYM

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 6-7-nji iýu
lynda ýurdumyzyň Balkan welaýatyna iş sapa
rynyň çäklerinde «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda bolup, ol ýerde dürli maksatly des
galaryň gurluşygynyň depgini bilen tanyşdy.

H

äzirki wagtda milli Liderimiziň üns-ala
dasy bilen bu ýerde ajaýyp künjek —
döwrebap syýahatçylyk şäherjigi ke
mala geldi: köp sanly ýokary derejeli
myhmanhanalar, çagalar we uly adam
lar üçin niýetlenen sagaldyş-dynç alyş
merkezleri, kottejlerdir seýilgäh-dynç
alyş toplumlary peýda boldy. Netijede,
Awaza dünýä derejesindäki şypahana,
dynç alyş, syýahatçylyk hem-de halka
ra hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde
ykrar edildi.
Awazanyň döredilmeginiň taryhy
2007-nji ýylyň maýyndan gözbaş alýar.
Hut şol aýda deňiz ýakasyndaky Türk
menbaşy şäherinde Türkmenistanyň,
Russiýanyň we Gazagystanyň Prezi
dentleriniň duşuşygy bolup, onda hor
matly Prezidentimiz deňiz ýakasynda
dünýä derejeli syýahatçylyk zolagyny
döretmek başlangyjyny öňe sürdi. Şol
ýylyň dekabr aýynda daşary ýurtlaryň
iri kompaniýalarynyň gatnaşmagynda
geçirilen biznes-forumda bu deňi-ta
ýy bolmadyk taslamanyň durmuşa ge
çirilip başlanmagyna badalga berildi.
Hormatly Prezidentimiz forumda eden
çykyşynda: «Biz Hazaryň kenarynda
peýda boljak milli syýahatçylyk zolagy
na «Awaza» adyny berdik» diýdi.
Döwlet Baştutanymyzyň uzak gelje
gi nazarlaýan pähim-paýhasy netijesin
de bu ýerde taryhy özgertmeleriň başy
başlandy.
«Adam eli gyzyl gül» diýleni. «Awa
za» milli syýahatçylyk zolagynyň tas
lamasyny ýerine ýetirmegiň barşynda
Hazaryň kenarynda ilkinji belent binalar
yzly-yzyna peýda bolup başlady. 2009njy ýylyň 15-nji iýunynda «Watançy»,
«Hazyna», «Çarlak» myhmanhanalary
nyň açylyş dabaralary boldy. Şol ýylyň
oktýabr aýynda bolsa «Nebitçi», «Kuw
wat», «Kerwen» myhmanhanalary gur
lup ulanmaga berildi.
Bu künjekdäki iň täsin desgalaryň
biri-de, uzynlygy 7 kilometre, ini 50den 70 metre çenli bolan «Awaza»
derýasydyr. Ol 2010-njy ýylyň 12-nji
aprelinde ulanmaga berildi. Hut şol
gün Awazanyň sapaly goýnuna gel

jek gonaklary garşylamak üçin Türk
menbaşy şäherinde ýene bir iri desga
— sebitde iň uly we iň häzirki zaman,
sagatda 800 ýolagça hyzmat etmäge
mümkinçilikli Halkara howa menzili
ulanmaga berildi.
2010-njy ýylyň 1-nji iýunynda bu ýer
de Çagalary goramagyň halkara günü
ne gabatlap, «Daýanç» we «Arzuw»
diýlip atlandyrylan çagalar sagaldyşdynç alyş merkezleri, 2015-nji ýylyň
4-nji iýulynda «Älemgoşar», «Deňiz
merjeni» we «Jadyly kenar» dynç alyş
toplumlary açyldy.
Awaza Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwründe halkara derejeli me
deni forumlaryň, aýdym-saz bäsleşik
leriniň, dürli halkara işewürlik we ylmy
maslahatlaryň geçirilýän ýeri hökmün
de-de meşhurlyk gazandy. Olaryň ha
tarynda 2010-njy ýylda Çagalary go
ramagyň halkara gününe gabatlanyp
geçirilen zehinli çagalaryň Halkara sun
gat festiwalyny, şeýle hem estrada aý
dym-saz we tans toparlarynyň «Awaza
— 2010» halkara festiwalyny, 2012-nji
ýylyň sentýabrynda geçirilen «Awaza
— 2012» atly halkara sergini, sungat
festiwalyny we ylmy maslahaty görkez
mek bolar.
2013-nji ýylyň 24 — 30-njy iýunynda
bolsa «Awazada» indi ençeme ýyl bä
ri Diýarymyzda geçirilmegi asylly däbe
öwrülen Medeniýet hepdeligi ilkinji ge
zek geçirildi.
Şol ýylyň oktýabrynda «Seýrana»,
«Täjir», «Berkarar» myhmanhanala
ry, uly söwda toplumy, şeýle-de be
ýikligi 100 metr bolan Baýdak binasy
açyldy.
2015-nji ýylyň tylla güýzünde, sent
ýabr aýynda Gahryman Arkadagymy
zyň Şa gadamynyň düşmegi bilen,
Awazada «Daýanç» hem-de «Ýelken»
atly binalaryň, şeýle-de «Awaza» sport
toplumynyň açylyş dabaralary bol
dy. Hormatly Prezidentimiz «Awaza»
Kongresler merkeziniň, «Merdana»,
«Bagtyýar», «Şamekan», «Hazar»
myhmanhanalarynyň hem-de Türkme
nistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň
şahamçasynyň işine ak pata berdi.
2016-njy ýylda bu ýerde hormatly
Prezidentimiziň gatnaşmagynda birnä
çe sagaldyş-dynç alyş maksatly binalar
açyldy. Ýagny 5-nji awgustda hormatly
Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçy

lyk zolagynda Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan
gurlan «Ak ýelken» kottejler toplumy
nyň hem-de Türkmenistanyň Merkezi
bankynyň buýurmasy boýunça gurlan,
ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamy
üçin niýetlenen ýaht-klubuň we «Tol
kun» kottejler toplumynyň açylyş daba
ralaryna gatnaşdy.
2016-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda
hormatly Prezidentimizň gatnaşmagyn
da Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etra

lumlaryň näderejede döwrebap hem-de
amatlylygyna düşünmek üçin bolsa ola
ry gözüň bilen görmek gerek.
Şu ýerde Awazanyň taryhyndaky
dünýä ýaň salan halkara forumlaryň ýe
ne biri barada durup geçmek isleýäris.
Ol hem 2019-njy ýylyň 12-nji awgus
tynda «Awaza» milli syýahatçylyk zola
gynda geçirilen birinji Hazar ykdysady
forumydyr. Oňa Hazarýaka we beýleki
ýurtlaryň ýokary derejeli döwlet işgärle
ri, halkara guramalaryň wekilleri, dün

...Gojaman Hazaryň kenaryna bezeg berip oturan, barha özgerýän,
gözelleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy ýene sanly günlerden
dünýäniň çar künjünden myhmanlary gujak açyp garşylar: Gahryman
Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bu ýerde şu ýylyň 6-njy awgustyn
da 6 sany möhüm halkara çäre geçiriler. Olar Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndan, sebitiň ýurtlarynyň zenan
larynyň dialogyndan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisinden,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyndan, Merkezi Aziýa ýurtla
rynyň halklarynyň milli tagamlarynyň sergisinden, sebitiň ýurtlarynyň
sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertinden ybaratdyr.
Bularyň ählisi Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň sebitde halkara
maslahatlaryň geçirilýän ýurdy hökmündäki abraýynyň barha artýandy
gynyň aýdyň mysalydyr.
bynyň çäginde 3000 orunlyk awtoulag
duralgasynyň, «Gämi» atly 350 orunlyk
bäş ýyldyzly myhmanhananyň açylyş
dabarasy boldy.
2018-nji ýylyň iýul aýynda halkara
ölçeglere laýyk gelýän 9 gat binaly, bir
bada 200 adamy kabul etmäge niýet
lenen «Awaza» şypahanasy hem-de
dynç alyş merkezli «Awaza» akwapar
ky açyldy.
Awazada uzaklardan seleňläp gö
züňe ilýän bagy-bossanlyklar eýýäm
ýetişdi. Bu ýerde ýylyň ähli paslyndada ýaşyl öwsüp oturan arça tokaýlykla
ry deňziň ýakasyna çekilen özboluşly
jähegi ýatladýar, olaryň düýbüniň tutu
lyş dabaralaryna, ýagny bu künjekde
geçirilen köpçülikleýin bag ekmek da
baralaryna elmydama ekologiýa talap
larynyň berjaý edilmegini öňe sürýän
hormatly Prezidentimiz gatnaşyp, ak
pata berdi.
Biziň bu taryhy wakalary sanap geç
megimiz ýöne ýerden däl, bular bize
milli Liderimiziň Hazaryň türkmen ke
narynda dünýä derejeli syýahatçylyk
zolagyny döretmek baradaky başlangy
jynyň nähili giň çäklere ýaýraw edýän
digine düşünmäge mümkinçilik berýär.
Bu sanalyp geçilen binalaryňdyr top

ýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň
ýolbaşçylary we dünýä metbugatynyň
wekilleridir dünýäniň onlarça ýurdun
dan müňlerçe myhmanlar gatnaşdy
lar. Forumyň dabaraly açylyşy «Hazar
deňzi: halkara ykdysady hyzmatdaşly
gy ösdürmegiň bähbitleri» atly halkara
maslahat bilen başlandy, onuň barşyn
da hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Gutlag sözi bilen
çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyz dün
ýäniň ykdysady hem-de durmuş taýdan
ösüşi nukdaýnazaryndan Hazar deň
ziniň aýratyn ähmiýetini nygtap geçdi
we Ýer ýüzünde ekologiýa deňagram
lylygynyň saklanmagyna we üpjün edil
megine, bu işlerde köptaraplaýyn, giň
hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönük
dirilen birnäçe oňyn başlangyçlary öňe
sürdi. Hormatly Prezidentimiziň birinji
Hazar ykdysady forumynda eden ta
ryhy çykyşy dünýä bileleşiginiň uly gy
zyklanmasyna eýe boldy. Forumyň bar
şynda maglumat tehnologiýalary, maýa
goýum hyzmatdaşlygy, söwda-ykdysa
dy we maliýe ulgamy, diplomatiýa, ulag,
elektroenergetika, oba we suw hojaly
gy, sport hem-de beýleki ugurlardaky
özara gatnaşyklara degişli halkara res
minamalaryň 57-sine gol çekildi. Şeýle

hem forumyň geçýän günleri Türkmen
başy şäheriniň Halkara deňiz portunda
halkara Hazar innowasion tehnologi
ýalar sergisi we «Türkmen sährasy —
2019» atly halkara awtosergisi geçirildi.
Bu halkara sergilerine diňe bir Hazar
ýaka sebitleriniň ýurtlary däl, eýsem,
daşary döwletleriň onlarçasyndan kom
paniýalar gatnaşdylar.
***
...Adamlar gadymyýetden bäri dün
ýäni görmek, täze ýurtlary, çäkleri aç
mak, söwda etmek, harby, diplomatik,
dini we beýleki maksatlar bilen syýahat
edipdirler. Ol jahankeşdeleriň ählisine
baran ýerlerinde ýerli ilat tarapyndan
ýatak jaýdyr azyk-owkat babatda ýar
dam gerek bolupdyr, hut şu hem syýa
hatçylyk pudagynyň ilkinji alamatlary
bolup durýar.
Antik döwründe syýahat etmegiň
esasy sebäpleri täjirçilik, bilim almak,
keramatly saýylýan ýerlere zyýarat et
mek we saglygyňy bejertmek bolupdyr.
Mysal üçin, Gadymy Gresiýada meşhur
bolan Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak
meýli sport jahankeşdeliginiň döreme
giniň esasy sebäbidir. Söwdanyň ös
megi ýollary çekmäge, syýahatçylar
üçin myhmanhanalary, garbanyşhana
lary gurmaga zerurlyk döredipdir.
Gündogarda hem kerwen ýollary
arkaly syýahat edipdirler. Munuň üçin
kerwensaraýlar gurlup, olarda hyzma
tyň hiliniň Ýewropadakydan has gowy
bolandygyny taryhçylar ýazýarlar.
Köpçülikleýin syýahatçylygyň ilkinji
alamatlary XIX asyra degişlidir, Ikinji ja
han urşunyň öň ýanlary-da köpçülikle
ýin syýahatçylygyň kemala gelen döw
rüdir, geçen asyryň 80-nji ýyllaryndan
bolsa köpçülikleýin syýahatçylyk ok
gunly ösmäge başlady. Syýahatçylygyň
bu görnüşiniň döremegine senagatyň
ösmeginiň netijesinde adamlaryň bihu
da wagtlarynyň çäklendirilmegi, tölegli
zähmet dynç alşynyň ýüze çykmagy,
gämileriň, demir ýol ulagynyň peýdaly
bolmagy, ýol ulgamynyň giňeldilmegi
sebäp bolupdyr.
Biziň asyrymyzda syýahatçylyk iň
girdejili pudaklaryň biri bolmagynda
galýar, sebäbi adamlaryň durmuş de
rejesi ýokarlanýar, olar «Ýagşyny gör
mek — jennet» diýip, özge halklaryň
däp-dessurlarydyr güzerany bilen ýa
kyndan tanyşmak arzuwynda has köp

gezýärler. Biziň halkymyzda bu babat
da ajaýyp söz bar: «Iýen-içeniň özüňki,
gören-eşideniňden habar ber!».
Bütindünýä Jahankeşdelik Gura
masynyň maglumatlaryna görä, pan
demiýadan öň, 2019-njy ýylda dün
ýäde 1,5 milliard adam jahankeşdelik
edipdir.
... Bu gün «Awaza» milli syýahatçy
lyk zolagy bir möwsümlik arakesmeden
soňra, ýene dynç alýanlar üçin öz guja
gyny giňden açdy. Häzirki döwürde bu
ýerde dynç alýanlaryň saglygyny go
ramak maksady bilen, döwletimiz tara
pyndan ähli zerur çäreler görülýär.
Guşuçar belentlikden, kaşaň myh
manhanalarynyň ýokary gatlaryndan
syn etseň, deňziň kenary bilen uzalyp
gidýän, şuglaly yşyklara beslenip otu
ran Awazanyň täsin keşbi ünsüňi eg
leýär. Şol pursatda özüň üçin bir haky
katy açýarsyň, bu syýahatçylyk, dynç
alyş we saglygy dikeldiş-şypahanalar
merkeziniň ady-da, özi-de biziň dur
muşymyzyň bir bölegine öwrüldi, ol ha
kyndaky ýatlamalar bolsa, gürrüňsiz,
hoşnut täsirleri oýarýar. Bu ýerde dynç
almak, saglygyňy dikeltmek mümkin,
bu ýerde tebigatyň gözelliklerinden —
gojaman deňziň tolkunlaryndan, onuň
kä joşgunly, kä asuda barlygyndan
lezzet almak hem-de birwagtky ýalazy
çägelikde edil ertekidäki ýaly ýalbyrap
oturan şäherjigiň ruhuna garylyp-ga
tylmak mümkin. Bu gözellikleriň ähli
si bolsa, turuwbaşdan «Döwlet adam
üçindir!» diýen baş ýörelgäni öňe sü
rüp, halkymyzyň bagtly durmuşy üçin
taýsyz tagallalary edýän Gahryman
Arkadagymyzyň paýhasyndan kemal
tapdy.
Awaza bu gün halkymyzyň buýsan
jyna öwrüldi. Ol halkymyzyň ykbalynda
täzeçilligiň, döwrebaplygyň, täze dur
muşyň özboluşly nyşanydyr.
Bir söz bilen aýdanyňda, Awaza biziň
bilen ýaşaýar, ol misli, güneş bolup kal
bymyzy çoýýar, ajap duýgulary, geljege
umytly garaýşy, maksada okgunlylygy
hem-de ruhubelentligi bagyş edýär.

BÄSL EŞ IK

MILLILIK DÖWREBAP ÖWÜŞGINLERDE
Düýn paýtagt ymyzdaky Jemgyýetçilik guramalar ynyň merkezi binasynda Türkmenista
nyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklar ynyň Milli merkezi tarapyn
dan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna hem-de «Türkmenistan — parahatçyly
gyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanyp, türkmen öýleriniň bezegi hasaplanylýan,
geçmişde ene-mamalar ymyzyň zehin-ylhamyndan, yhlasly zähmetinden dörän milli gym
matlygymyz bolan keçäniň dürli nusgalar ynyň taýýarlanyş usullar yny açyp görkezmek, ne
sillerde asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, el hünärlerine bolan söýgini artdyrmak mak
sady bilen, ýurdumyzyň çeper elli zenanlar ynyň arasynda yglan edilen «Gülüň owadan!»
atly bäsleşigiň jemleýji tapgyr y geçirildi. Döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşik mynasybet
li, bu ýere Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklar ynyň işjeň
agzalar ydyr köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri-de ýygnandylar.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda ýurdumyzda gender deňligi
babatda döredilýän giň mümkinçiliklerden
netijeli peýdalanyp, Garaşsyz, baky Bita
rap Watanymyzyň gülläp ösmegine, türk
men jemgyýetiniň, maşgala gymmatlykla
rynyň has-da kämilleşdirilmegine mynasyp
goşant goşýan, ýaşlaryň arasynda arassa
ahlaklylygy, edep-ekramlylygy, hünär öw
renmegi wagyz-nesihat etmekde, halky
myzyň köpasyrlyk däp-dessurlaryny, milli
mirasymyzy aýawly saklamakda hem-de
baýlaşdyrmakda uly hyzmatlary bitirýän ze
nanlaryň arasynda her ýyl geçirilmegi asylly
ýörelgä öwrülen bäsleşigiň bu ýylky jemleý
ji tapgyryna-da turuwbaşdan işjeň häsiýet
mahsus boldy. Onuň birinji şertine laýyk
lykda, bellenilen bäş minudyň dowamynda
çeper elli zenanlar ýüň saýlap almak, ony
saýmak, daramak, boýamak, keçäniň gam
şyny çykamak ýaly, bu senet bilen bagla
nyşykly işleriň haýsam bolsa birini ýerine
ýetirip görkezmek hem-de munuň üçin ze
rur bolan gurallar, olaryň ulanylyşy barada
gürrüň bermek boýunça özara bäsleşdiler.
Bäsleşige gatnaşan toparlaryň agzalary
ikinji şert boýunça «ak tüýnük», «gyzyl tüý

nük», «gözenek», «saýlan», «gülýaýdy»,
«sekiz goçak», «gelinbarmak», «gapyrga»,
«öküz oňurga», «hindi goçak», «içýana
gyz», «tazyguýruk», «barmak» diýlip at
landyrylýan gadymy milli nagyşlary hem-

de beýleki gülleri salyp, keçe güllemekde buýsançlaryny şahyrana setirleriň, çeper
özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. sahnalaryň üsti bilen beýan etmek boýun
Şunda 20 — 25 minut wagtyň dowamynda ça bäsleşdiler. Eminler bu şerti ýerine ýe
tirmek üçin hem bäsleşige gatnaşyjy topar
laryň her birine bäş minut wagt berdiler.
Çäräniň geçirilýän ýerinde çeper el iş
leriniň, sungat eserleriniň sergisi-de gu
raldy. Bäsleşigiň jemleri boýunça eminler
toparynyň agzalarynyň gelen netijesine la
ýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyza wekilçilik edýän, her biri
iki adamdan ybarat toparlaryň arasyndan
Mary welaýatynyň topary — Ýolöten etra
bynyň Çagalar we ýetginjekler döredijilik
öýüniň gurnak ýolbaşçysy Aýjahan Anga
lowa hem-de Garagum etrabynyň merkezi
kitaphanasynyň Şatlyk geňeşligindäki 2-nji
şahamçasynyň kitaphanaçysy Enejan Ka
dyrowa baş baýraga mynasyp boldy. Aşga
bat şäheriniň hem-de Balkan welaýatynyň
toparlary 1-nji orny eýelediler. Daşoguz we
Lebap welaýatlarynyň toparlary 2-nji, Ahal
welaýatynyň topary bolsa 3-nji orna my
nasyp boldular. Olara hormatly Preziden
timiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar
hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşi
giniň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyk
taýýarlanylmaly keçäniň boýunyň bir ýa larynyň Milli merkezi tarapyndan taýýarla
rym, ininiň hem bir metr bolmalydygy kes nylan Hormat hatlary dabaraly ýagdaýda
gitlenildi.
gowşuryldy.
Üçünji şerte görä, çeper elli zenan
Bäsleşige gatnaşan çeper elli zenanlar
lar ene-mamalarymyzyň gözbaşyny ga milli mirasymyzy öwrenmek, baýlaşdyrmak
dymdan alyp gaýdan gözellik sungatynyň hem-de dünýä ýaýmak babatda şular ýaly
ajaýyp önümi — keçe bilen baglanyşykly giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Pre
taryhy maglumatlary, yrymlary, onuň na zidentimiziň adyna alkyş aýtdylar.
gyşlarydyr gülleriniň döreýşi baradaky ro
Aýmyrat PIRJIKOW.
waýatlary, şeýle-de degişmelerdir gazalla
«Türkmenistan».
ry, aýdyşyklary aýtmak, parahat döwrümiz,
bagtyýar ýaşaýşymyz babatdaky ýürek
Surata düşüren Ýuriý ŞKURIN.

Hemra HUDAÝGULYÝEW.
«Türkmenistan».

OBA HOJALYGY

TOHUMLYK BUGDAÝ
ARASSALANYLÝAR
Hormatly Prezidentimiziň ak
bugdaýyň bereketli hasylyny ös
dürip ýetişdirmek baradaky tab
şyryklaryndan ugur alyp zähmet
çekýän Mary welaýatynyň eder
men gallaçy daýhanlary «Türk
menistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynda
daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen
hasylyň iň soňky dänesine çenli
ýygnap alyp, özleriniň bu barada
ky şertnamalaýyn borçnamalary
ny üstünlikli berjaý etdiler. Olar
şu günler ýygnalan hasyly ýokary
hilli saklamak üçin dünýä tehno
logiýasynda gurlan galla önümle
ri kärhanalarynyň elewatorlaryna,
ammarlara ýerleşdirmek işlerini
guramaçylykly alyp barýarlar.
Welaýatyň
ekerançylarynyň
şu ýyl geljek ýylyň hasyly üçin
tohumlyk bugdaýyň hem bol
hasylyny öndürendiklerini aýt
mak ýakymlydyr. Welaýatdaky
ylmy-önümçilik synag hojalyk
larynda, tohumçylyga ýöriteleş
dirilen daýhan birleşiklerinde şu
ýyl bugdaýyň kesellere durnukly
«Ýolöten-1», «Ýolöten-3», şeý
le hem hormatly Prezidentimiziň
tagallasy bilen Russiýa Federa
siýasyndan satyn alnan «Bat
ko», «Wassa» görnüşleriniň to
humlarynyň geljek ýylyň hasyly
üçin gerekli mukdary öndürilipdir.
Indiki wezipe öndürilen bugdaý
tohumyny ýokary hilli arassalap,
güýzlük bugdaý ekişine çenli we

laýatyň gallaçy daýhanlaryna taý
ýarlap bermekden ybarat. Häzir
bu möhüm, gaýragoýulmasyz işe
sebitiň galla önümleri kärhanala
rynda giň gerim berlipdir.
«Marygallaönümleri» önümçi
lik birleşigine degişli «Altynsäh
ragallaönümleri» kärhanasynyň
1-nji galla kabul ediş nokadynyň
tohum arassalaýan bölüminde
işler üç çalşykda guralypdyr. Ýo
kary tehnologiýaly tohum aras
salaýjy enjamlar oturdylypdyr.
Bölümiň işgärleri Oguzhan ýaý
lasynda ösdürilip ýetişdirilen to
humlyk bugdaý hasylyny ýokary
hilli arassalamagyň aladasy bilen
ýaşaýarlar. Rysgal-bereketli top
ragymyzdan ýokary hasyl almak
da ekerançy daýhanlaryň ilkinji
nobatda gowy hilli tohum bilen
üpjün edilmelidigine oňat düşün
ýän tohum arassalaýjylar öz işle
rini birkemsiz, ýokary hilli ýerine
ýetirýärler. Bölümde her gün kä
mil enjamlaryň kömegi bilen 80
tonna barabar tohumlyk bugdaý
arassalanýar. Işiň ýokary depgini
güýzlük galla ekişinde Oguzhan
ýaýlasynyň ekerançylaryna to
humlyk bugdaýyň ýeterlik möç
beriniň öz wagtynda, agrotehni
kanyň talaplaryna laýyk taýýar
edilmegine mümkinçilik berer.

Welmuhammet
GALANDAROW.
(Öz habarçymyz).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— EZIZ DIÝARYMYZDA UZAK ÝAŞLY ADAMLARYŇ KÖP BOLMAGY
ÝURDUŇ ABADANÇYLYGYNY, PARAHAT, ASUDA, BAGTYÝAR DURMUŞY ALAMATLANDYRÝAR.

OLAR NÄDIP UZAK ÝAŞADYLAR?

«PAÝHAS ÇEŞMESINDEN» DAMJALAR
Ulusyny sylan beg bolar, begi
***
Peri bilmedigini garry biler.
ni sylan — ýeg.
***
***
Sen sylasaň garryny, Taňry sy
Göwün şatlygy – ömür zyýatlygy.
lar baryňy.
***
***
Gaýgy-gam — ömür törpüsi.
Ulu
l
ar
köpri
bol
sa, basyp geçme.
***
***
Ömür görki — bagt, ejir emi —
Ýigit — söweşde, garry — ge
wagt.
ňeşde.
***
***
Gezmek – ömürden, ýatmak –
Ata-enäniň garrysy bolmaz,
ölümden.
asyl parçanyň — könesi.
***
***
Ýaşa — hyzmat, garra — hormat.
Garryly öý — gadyrly öý.
***
***
Garry — öýüň sütüni.
Garryly öý — goragly öý.
***
***
Ula salam ber, kiçä — kelam.
Garryly öý — gapyly öý.
***
***
Ulyny uly bil, kiçini kiçi.
Ula – hormat, kiçä – hezzet.

Geliň, özlerinden eşideliň!
Olar uzak gürlemeýärler. Çendançendan ýylgyrýarlar... ýene-de uzak
dymyşlyk. Hakyda ýumagyny yzyna sa
rap, asyrdan aňyrda galan geçmişine
syýahata giderler. Ol ýerde garramaýan
çagalygyna, baky juwan ýaşlygyna...
düşleg ederler. Günler galňar gider otu
rar... Ömür saly asyr aşan adamlar bolsa
onuň her sekundynda, minudynda Hu
daýa bolan şükürlerini tesbi kimin yzlyyzyna birme-bir dile getirer oturarlar.
Kädaýymam... «Her bir sözüňiz ýüregi
mizde teperrik bolsun! Uzak ýaşama
gyň syry nämede? Sagdyn durmuşda
ýaşamak üçin maslahatyňyzy beräýiň!»
diýen jümleler eşidiler. Az pursat dymar
lar-da, şükür bilen söze başlarlar...
Uzak ýaşlylar Hakyň rehnet nazary
düşenlerdirler. Her ýerde ýüze sylyn

ýan, uzak ýaşamagyň janly heýkeline
öwrülenleriň barlygy megerem, tötän
lik däldir. Ýurdumyzda şeýle ynsanlar
aýratyn alada, mähir bilen gurşalýar.
Tebigy howa şertlerimiz, saglyk sy
ýasatymyz, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
aýratyn yhlasy adamlaryň ömrüne
ömür goşýar. Häzir ýurdumyzda 100
we ondan ýokary ýaşly raýatlarymy
zyň köp sanlysy hasaba alyndy. Ola
ryň içinde ýaşy 121-den geçeni-de
bar. Häzir dünýäde ýaşy 100-e ýetip
barýan adamlaryň sany ýarym million
hasaplanýar. Ýaşy 110-a ýetenler bol
sa ondan has az. Edil häzir 118 ýaş
ly, ýaponiýaly Kane Tanaka dünýä
niň iň uly ýaşly adamy hasaplanýar.
Adamzadyň taryhynda iň köp ýaşan

adam hökmünde bolsa 122 ýaşynda
aradan çykan fransuz zenany Žanna
Kalman hasaba alyndy. Dünýä alym
lary adamlaryň ömür salynyň 2100nji ýyla çenli 125 — 130 ýaşa ýetmek
mümkinçiliginiň bardygy hakyndaky
çaklamalaryny aýdýarlar.
Aslynda, uzak ýaşamagyň syry-ýo
ly hakynda dürlüçe garaýyşlar bar.
Alymlar köp ýyllar bäri, ynsan ömrüniň
uzaklygy barada ylmy garaýyşlary tes
wirläp gelýärler. Emma iň dogry pikir,
ahyrky netije uzak ýaşly adamlaryň bu
sowala öz berýän jogaplary bolsa ge
rek. Bu sowala biziň uzak ýaşly mäh
ribanlarymyz, ine, şeýle jogap berýär
ler. Olar diňe bir sowala jogap hem däl,
sagdyn durmuş ýörelgesine eýermek
üçin öwüt-nesihatlardyr hem.

Ajapsoltan HAJYÝEWA,
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň ýaşaýjysy. 1900 ý.
1 ogly, 12 agtygy, 67 çowlugy, 32 ýuwlugy bar.

TYMSAL
— Nädip munça uzak ýaşadyň, üýtgeşik zatlar iýip-içdiňmi — diýip, köp
ýaşan gojadan sorapdyrlar.
— Ýok, tapanymy iýdim. Ýöne görüplikden we göriplerden daş durup, ölüm
hakynda pikir etmedim — diýip, dana jogap beripdir.

çe-de basdyk, halam dokadyk. Şeýdip-şeý
dip, zähmete bişişdim. Şol işler meni taplan
eken... Men uzak ýaşamagyň syry zähmetde,
parahatçylykda diýip düşünýärin. Zähmet ýü
regi tämizleýär. Ýüregiň päk bolsa, durmuşy
ňam arassa bolýar. Iň esasy-da döwrüňem,
döwletiňem asuda bolmaly... Ýöne nesliňe-de
bagly bolaýmasa uzak ýaşamak. Kakamam,
doganlarymam ýüz ýaşa golaý bardylar...

Sapartäç NURYÝEWA,
Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň ýaşaýjysy. 10.07.1907ý. 
5 gyzy, 1 ogly, 25 agtygy, 79 çowlugy, 6 ýuwlugy bar.

— Biz kyn döwri başymyzdan geçirdik.
Bir aýagymyz çarykly, beýleki aýagymyz
çokaýly gezdik. Gijesi-gündizi işledik. Gije
işden gelenimizden soňam okuw okadyk...
Likbez okuw diýerdiler... Häzir gowy döwür.
Prezidentimiz sag bolsun, gowy döwri gör
kezeni üçin taňryýalkasyn.
Işden adama zyýan gelmez. Saglygyňa
peýdaly ol. Baý-baý, işlärdig-ä. Şonda-da
hiç zat bolmady bize. Uzak-uzak ýaşama

gyň sebäbi-de şol ahyryn! Kyn döwür bol
dy, ýaman kösenilerdi. Asyl, pagtany taraktr
bilenem ekip bolýan eken-ä. Biz giden-gi
den meýdanlara pagtanyň çigidini el bilen
ekýärdik, taraktr ýokdy. Bu gowy günleri
görmegem bar eken.
Zähmetden gaçmadyk, halal işledik.
Wah, işden gaçaňda maňlaýyňy nirä urjak...
...Öý tutardyk, bejererdik. «Azajyk derdi aş
basar» diýilýär-ä, zähmetem şeýle-dä...

Annabagt ANNALYÝEWA,
Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Igdir obasynyň ýaşaýjysy. 23.03.1913 ý.
2 ogly, 3 gyzy, 49 agtygy, 26 çowlugy bar.

Aladalardan saplanyň, ýüregiňizi ýaş saklaň!
— Eli ýarag tutanyň bary urşa gidensoň,
obada işläre erkek göbekli galmandy. Oba
nyň golaýynda düme gawun-garpyz, bug
daý ekip, hasyl alardyk. Düýe sagyp döw
lete tabşyrardyk, ýag çyranyň yşygyna ik
egrip, ellikdir jorap örüp, fronta ugradardyk.
Garagumdan odun ýygyp, çagalar öýlerine,
hassahanalara tabşyrýardyk... Herki zaman
rysgalymy halal zähmetden, eden ýagşy iş
lerimden gözledim. Adamlaryň ýürekden
aýdýan taňryýalkasynyny alyp bilsem, özü
mi bagtly saýdym. Häli görseň, türkmenler

«Bugdaý nanyň bolmasa, bugdaý sözüň
ýokmudy» diýýändirler. Süýji sözli, güler
ýüzli, sabyrly bolmak adamy bezeýär. Uzak
ýaşamagyň syry hem hiç zady alada etmez
likde-dä. Aladalardan saplanmagyň gowy ýo
ly bar: adamlar bilen hemişe tüýs ýürekden
hal-ýagdaý soraşmaly. Men her gün şeýle
edýärin... Ýüregiňi ýaş saklajak bolmaly, ony
garrylyga bermeli däl. Ýüzüňdäki ýakym
ly ýylgyryş bilen adamlara ýüregiňi açmaly.
Eger şuny etseň, maşgalaňam, hemmele
rem seni hemişe görmek islär...

Mihail HAÇATUROW,
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň ýaşaýjysy. 23.12.1918 ý.
1 ogly, 3 agtygy, 2 çowlugy bar.

Ýürekdeşiňizi tapyň!
— Durmuş gowy bolanda, söýgüli käriň
eýesi bolsaň, ömrüň uzalmagyna täsir ed
ýän eken. Uzak ýaşamak üçin üç zady hem
ýerine ýetirmeli: maşk etmeli, dogry nahar
lanmaly, wagtyňy ýürekdeş adamlar bilen
geçirmeli. Hawa, öz ýürekdeşiňi tapmaly,
onuň bilen bagtly bolmaga çalyşmaly...
Iýip-içenimde-hä, nahar saýlamaýaryn. Iş
däm alsa, iýiberýärin. Işdäň alan zadyndan
saglygyňa zyýan gelmez. Beýik Watançy

lyk urşunyň, 48-iň kynçylyklaryny egnimde
çekdim. Palawam, böregem iýýärin... Her
gün irdenki maşklary ýerine ýetirýärin, azkem ýöreýärin... Uzak ýaşamak, onsoň ne
sil yzarlaýan bolsa-da bolar. Daýzam 100
ýaşady. Garry atam, garry enem dagy hem
100-e golaý ýaşadylar. Nesip bolsa, şu ýy
lyň dekabrynda menem 103 ýaşamaly. Ýöne
özümi örän ýaş duýýaryn. Meniň heniz etme
li işlerim bar. Şolaram meni ruhlandyrýar.
Meretgül GYLYJOWA,
Ahal welaýatynyň Kaka şäheriniň ýaşaýjysy. 2.01.1920 ý.
1 ogly, 6 agtygy, 24 çowlugy, 10 ýuwlugy bar.

Şükürli bol, ynamly ýaşa!
— Zähmet adamy terbiýeleýär. Adam
zähmetden gaçmaly däl, hemişe hereketde
bolmaly, sagdyn iýmitlenmeli.
Agtyk-çowluklarym — meniň esasy güý
menjäm. Olara seredip, geçen durmuş ýolu
my ýatlaýaryn. Balalarymyň häzirki gowy dö
würde ýaşaýanyna buýsanýaryn... Adamda
ertirine bolan ynam bolmaly, gününe bolan
şükürini dilinden goýmaly däl, diýenini ýü
reginden diýmeli... Men her gije uklanymda,
körpeje balajyklary ertir ýene-de görjekdigi

me ynanýaryn. Goý, çagajyklar adamlara
umyt berewersinler...
Iň ýönekeýje zatlardanam lezzet aljak bol
maly. Biz kynçylykly döwürleri görüp-görüp, ine,
Hudaýa şükür, indi agzymyz aşa ýetdi, halky
myz baýnady. Tüweleme! Eziz Prezidentimiz
görülmedik gowy günlere ýetirdi. Şu durmuşyň
gadyryny bilip, halal işlemeli, halalam ýaşamaly.
Ýüregiňe ýakyn adamlaryň ýanynda bol
maly, ir ýatyp, ir turmaly, köp hereketde bol
maly... Onsoň, ýaşyň köpeler barar...

Taýýarlan Muhammet BEKGIÝEW.
«Türkmenistan».
Surata düşürenler Aýdo ŞEKEROW, Andreý PAKULOW, Allanur SAPAROW, Şamyrat AMADOW.

Baº redaktor
Kakamyrat

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

REJEBOW

Ýatsa-tursa hyýalyndan çykarmaz,
Haýsy işe maýyl bolsa adamzat.
Garyplygyň gamy köňlün çökermez,
Aýal istäp, saýyl bolsa adamzat.
Günäden gorkmanyň ýüzi syýadyr,
Munuň mälim güni rozy-jezadyr,
Bu dünýä mülkünde soltandyr, şadyr,
Kysmatyna kaýyl bolsa adamzat.
Ykballynyň ugran işi oň görner,
Dünýä ýüzi ele girse, teň görner,
Jahyllykda geçen işler geň görner,
Kyrkdan aşyp, aýyl bolsa adamzat.
Her kişi kim, söz manyga düşmändir,
Bir dertlidir — oňa derman duşmandyr,
Kyýamat gün bar talaby puşmandyr,
Hak işine kähil bolsa adamzat.
Akyl et jahanyň raýyn, röwüşin,
Ygtybar etmegin dünýä duruşyn,
Magtymguly, ýagşy görerdi işin,
Kyrkyndan soň jahyl bolsa adamzat.

raýatlaryň uzak ýaşamagyna we bagtyýarlygyna gönükdirilendir
Fiziki taýdan işjeň ýagdaýda bolmak, sag
dyn iýmitlenmek, ýeterlik mukdarda arassa
agyz suwuny, dermanlyk ösümliklerden taý
ýarlanan melhemlik çaýlary içmek, ruhube
lent ýaşamak we zyýanly endiklerden daşda
bolmak adamyň saglygyny berkidip, ömrüne
ömür goşýan şertlerdir.

S

Zähmet çek, ýöne halal bolsun!

ADAMZAT

TÜRKMENISTANYŇ
SAGLYK STRATEGIÝASY

Döwrüňem, döwletiňem asuda bolmaly
— Hemişe halal ýaşamaly, sagdyn dur
muş, tut ýaly jan saglyk isleýän bolsaň, zäh
met çekmekden, köp hereketde bolmakdan
gaçmaly däl. Eger işlemeseň, seniň bedeniň
garramak bilendir. Ejemden ir aýryldym... yk
bal işidird-ä... Aýagymyň aşagyna oturgyç go
ýup, tamdyrda nan ýapardym. Jigilerim kiçidi,
kakama kömekleşmesem, özüm üçin uýatdy.
...Soň gaza giderdim. Döwek döwerdim. Ke

Magtymguly Pyragy

agdynlygy wagyz etmekde, sagdyn
durmuş ýörelgesine eýermekde ählimi
ze görelde bolýan hormatly Preziden
timiziň baştutanlygynda Türkmenistan
da halkyň saglygyny dowamly üpjün
etmek babatda alnyp barylýan işler sa
nardan köp. Ilatyň saglyk babatda so
watlylygyny artdyrmak, keselleriň dö
remegine ýol bermezlik, öňüni almak,
näsaglygy wagtynda ýüze çykarmak
boýunça geçirilýän toplumlaýyn çäre
ler, ýagny kesellän adamlary yzygiderli
dispanser gözegçiligine almak, bejer
mek we olaryň saglygyny dikeltmek ke
selleýjiligiň, maýyplygyň, ölümiň azal
magyna hem-de ynsan ömrüniň ortaça
dowamlylygynyň uzalmagyna getirdi.
Ýurdumyzda ýaňy doglan bäbeklerden
başlap, gartaşan adamlara çenli ähli
raýatlar üznüksiz lukmançylyk gözegçi
ligi bilen gurşalan. Lukmançylykda ke
seliň ilkinji alamatlary ýüze çykmanka,
irki döwründe anyklamak usullarynyň
ulanylmagy, ýagny skrining barlaglary,
şeýle hem az şikesli hirurgik bejergiler,
häzirki zaman kardiohirurgiýa bejergi
leri, artroplastika bejeriş usullary ençe
me adamlaryň ömrüniň işjeň döwrüni
uzaltmaga ýardam berdi.
Raýatlaryň saglygyny goramak, iý
mit önümleriniňdir agyz suwunyň hili
ne, daşky gurşawyň howpsuzlygyna
gözegçilik etmek, ýurdumyzda we se
bitde köp duş gelýän keselleri ylmy taý
dan öwrenip, anyklamagyň, bejerme
giň täze, häzirki zaman usullaryny işläp
taýýarlamak milli lukmançylygyň esasy
wezipeleriniň biri bolup durýar. Şu ba
batda alnyp barylýan işler saglygy go
raýyş ulgamyny ösdürmäge, bu ugurda
halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge aý
ratyn üns berilýändigine, ynsan sagly
gyny goramak boýunça toplumlaýyn
işleriň amala aşyrylýandygyna aýdyň
şaýatlyk edýär.
Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýy
lynyň içinde ýurdumyzyň lukmançylyk

Türkmenistanyň Oba hojalyk we
daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Gidrometeorologiýa baradaky gullugy
nyň ýurdumyzda şu gün — 30-njy iýulda
bolmagyna garaşylýan howanyň ýagda
ýy barada berýän maglumaty
Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly
howa bolup, demirgazyk-günbatardan
tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şe
mal öwser. Howa gijesine +23... +25°,
gündizine +33... +35° maýyl bolar. Ho
wanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 25 —
45%.
Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan
bulutly howa bolup, demirgazyk-günba
tardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýet
ýän şemal öwser. Howa gijesine +22...

ylmyny we bilimini ösdürmekde, ilatyň
saglygyny goramakda belent sepgitle
re ýetildi. Gazanylan üstünlikler dünýä
jemgyýetçiligi we halkara guramalar ta
rapyndan ykrar edildi. Örän gysga dö
würde Aşgabat şäherinde, welaýat we
etrap merkezlerinde, obalarda iň häzirki
zaman keselleri anyklaýyş we bejeriş
merkezleri, hassahanalar, saglyk öýleri,
«Ene mähri» merkezleri gurlup ulanma
ga berildi. Şypahanalaryň durky düýpli
täzelendi hem-de täzeleri guruldy. Der
man serişdelerini öndürýän kärhana
lar döredildi. Dünýäniň iri lukmançylyk
merkezleri, ylmy-barlag edaralary bilen
köpugurly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy,
sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyr
mak boýunça uly işler amala aşyryldy.
Saglygy goraýşyň ähli ugurlarynda
düýpli özgertmeler amala aşyrylyp, ul
gamyň dolandyrylyşy we guramaçylyk
düzümi kämilleşdirildi. Lukmanlaryň
hünär taýýarlygy kämilleşdirildi. Sagly
gy goraýyş edaralarynyň ygtyýarlyklary
giňeldildi. Halkymyz elýeterli we ýokary
hilli saglygy goraýyş hyzmatlary bilen
üpjün edildi. Saglygy goraýyş edara
larynyň maddy-tehniki binýady pugta
landyryldy. Raýatlaryň meýletin Döwlet
saglyk ätiýaçlandyrmasy girizildi, kesel
leriň öňüni almak boýunça netijeli işler
amala aşyryldy. Keselleriň ýaýramagy
nyň öňüni almak boýunça degişli işler
alnyp barlyp, arassaçylyk hem-de daş
ky gurşawy gorap saklamagyň kadala
rynyň berjaý edilmegine ýokary dereje
de gözegçilik edilýär. Saglygy goraýyş
ulgamyndaky özgertmeler keselleriň
öňüni almak üçin elýeterli lukmançylyk
hyzmatlarynyň netijeliligini we hilini ýo
karlandyrmaga, ilatyň saglygyny gora
maga degişli düzümleriň netijeli iş alyp
barmagyna gönükdirilendir.
Döwlet Baştutanymyzyň «Türkme
nistanda iýmit önümleriniň hilini we
howpsuzlygyny üpjün etmekde döwlet
arassaçylyk gözegçiligini we barlagyny
kämilleşdirmek hakynda» Kararyna la
ýyklykda, Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň Döwlet arassa
çylyk we keselleriň ýaýramagyna gar
şy göreşmek gullugy tarapyndan iýmit
önümleriniň döwlet tarapyndan bellige
alynmagy,
sertifikasiýalaşdyrylmagy
hem-de gözegçiligi amala aşyrylýar,

+27°, gündizine +31... +36°, kenarýaka
etraplarynda +27... +32° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +30...
+32°, basyşy 750 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Awazada: howa +29... +31°, basyşy
756 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Balkanabat şäherinde: howa +33...
+35°, basyşy 759 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bu
lutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan
tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal
öwser. Howa gijesine +21... +26° maýyl,
gündizine +32... +37° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +33... +35°,
basyşy 734 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Tejen şäherinde: howa +34... +36°,
basyşy 738 mm, çyglylygy 25 — 45%.
Mary welaýatynda: az-kem bulutly
howa bolup, demirgazyk-gündogardan
tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şe
mal öwser. Howa gijesine +21... +26°
maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

şeýle-de bazarlarda satylýan et, azyk
we beýleki önümleriň barlagy geçiril
ýär.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Gura
masy we BMG-niň Çagalar gaznasy bi
len agyz suwunyňdyr iýmit önümleriniň
hili, howpsuzlygy, daşky gurşawy gora
mak boýunça yzygiderli hyzmatdaşlyk
edilýär. Ilata berilýän agyz suwuna ta
laplar düýpgöter üýtgedilip, döwrebap
arassalanan agyz suwuny öndüriji köp
sanly kärhanalar işe girizildi. Şeýle giň
möçberli işleriň ählisiniň özeninde jem
gyýetimiziň hem döwletimiziň iň ýoka
ry gymmatlygy hasaplanylýan adam
hakyndaky aladalar durýar. Tejribäniň
görkezişi ýaly, jemgyýetçilik saglygy go
raýyş ulgamynyň ýokary derejede bol
magy, ilatyň arassa agyz suwy we iýmit
önümleri bilen üpjün edilmegi, daşky
gurşawyň, howanyň arassalygyny sak
lamak ugrundaky tagallalar, umuman,
sagdyn durmuş ýörelgeleriniň gyşar
nyksyz berjaý edilmegi raýatlaryň ömür
dowamlylygynyň artyp, uzak ýaşlylaryň
sanynyň has-da köpelmegine ýardam
berýär. Lukman Arkadagymyzyň milli
saglygy goraýyş ulgamyny düýpgöter
özgertmek babatda alyp barýan syýa
saty hem hut şu maksatlara ýetmäge,
Türkmenistany uzak ýaşaýan hem bag
tyýar adamlaryň mekanyna öwürmäge
gönükdirilendir.

Ogulmähri GELDIÝEWA,
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy goraýşyň
habarlar merkeziniň direktory.
Mary şäherinde: howa +34... +36°,
basyşy 736 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Baýramaly şäherinde: howa +35...
+37°, basyşy 735 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Lebap welaýatynda: az-kem bulut
ly howa bolup, demirgazyk-gündogar
dan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine +20... +25°
maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +34...
+36°, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.
Kerki şäherinde: howa +35... +37°,
basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Daşoguz welaýatynda: az-kem bu
lutly howa bolup, demirgazyk-gündogar
dan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän
şemal öwser. Howa gijesine +19... +24°
maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +36... +38°,
basyşy 751 mm, çyglylygy 20 — 40%.
Köneürgenç şäherinde: howa +34...
+36°, basyşy 753 mm, çyglylygy 15 — 35%.

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!
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