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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— ÝOKARY DEREJEDE GEÇIRILEN SEBIT
DUŞUŞYGYNYŇ JEMLERI GELJEGE YNAMLY
GARAMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR
Parahatçylygyň, durnuklylygyň, dünýäde abadançylygyň we ösüşiň bähbidine
hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu
ugur häzirki halkara gatnaşyklar üçin aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Hazaryň türkmen kena
rynda — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döw
let Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy bu gatnaşyklary aýdyň görkezdi.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Siziň Alyhezretiňiz!
Birleş en Milletler Gur am as yn yň Baş
sekr et ar yn yň wez ip es in e gaýtad an belle
nilm eg im myn as yb etli gold aw ber iji söz
ler iňiz üçin Siz e hoş allyk bild irý är in. Men
bu jog apk ärç ilig i häz irk i çylş yr ymly we köp
zatlar yň üýtg äp durý an döwr ünd e Birleş en
Milletler Gur am as yn yň Tert ipn am as yn yň
üýtg ews iz gymm atlyklar yn y ilerletm ek ba
bat ynd a bilelikd e işlem eg i çuňňur hoş allyk
hem-de pugt a ynam bilen öz üstüm e al
ýar yn.
Biziň iň ähmiýetli meseleleri diňe agzy
birlikde çözüp biljekdigimizi soňky ýyllaryň
ýeke-täk tejribesi görkezdi. СOVID-19 pan
demiýasy umumy wehimlere bilelikde garşy
durmagymyzyň hem-de ynanyşmagy berkit
mek üçin köpugurly hereketleriň zerurdygy
nyň anyk mysaly bolup durýar. Men bar bolan
kynçylyklary aradan aýyrmak, agzalalygy ýe
ňip geçmek, deňsizligi ýok etmek hem-de Ýer
ýüzünde ýaşaýşy gowulandyrmak üçin biziň
has köp zatlary edip biljekdigimize hem-de et
melidigimize ynanýaryn.

Geljekde Siziň ýurduňyzyň Birleşen Mil
letler Guramasynyň işine goldaw bermäge
hem-de parahatçylygy, durnukly ösüşi we
adam hukuklaryny üpjün etmek ugrunda bi
lelikdäki tagallalara işjeň gatnaşjakdygyna
hem-de öz goşandyny goşjakdygyna umyt
edýärin.
Öz tarapyňyzdan mundan beýläk-de ähli
agza döwletleriň bähbitlerine hyzmat etjek
digime hem-de Birleşen Milletler Gurama
synyň Tertipnamasynyň gün tertibiniň me
selelerine möhüm ähmiýet berjekdigime bil
baglap bilersiňiz.
Size bildiren ynamyňyz üçin ýene bir gezek
hoşallyk bildirýärin. Hemmeleri adamzadyň
hem-de Ýer ýüzüniň bähbitlerine umumy gün
tertibini berjaý etmek üçin tagallalary birleş
dirmäge çagyrýaryn.
Siziň Alyhezretiňiz, Size uly hormat goý
ýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul
ediň!

Antoniu GUTERRIŞ,
BMG-niň Baş sekretary.

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA
Hormatly jenap Prezident!
Size Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň
döredilmeginiň 100 ýyllygy mynasybetli ibe
ren gutlagyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygy
my beýan edýärin.
Bu gün hytaý-türkmen strategik hyzmat
daşlyk gatnaşyklarynyň ösüşi öz taryhynda
iň gowy döwri başdan geçirýär. Biziň ýurtlary
myz koronawirus ýokanjy zerarly ýüze çykan
kynçylyklary bile ýeňip geçdiler hem-de birekbirege goldaw berdiler.
“Bir guşak, bir ýol” başlangyjyny bilelik
de durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaş
lyk depginli ösdürildi. Dünýädäki çylşyrym
ly ýagdaýa garamazdan, ýokary netijeler
gazanyldy, bu bolsa iki ýurduň halklarynyň
abadançylygyny üpjün edýär. Soňky ýyllar

da HKP Türkmenistanyň syýasy partiýalary
bilen dürli görnüşde ýakyn gatnaşyklary sak
laýar.
Hytaýyň we Türkmenistanyň partiýalary
nyň biziň gazanan möhüm ylalaşyklarymyzy
işjeň durmuşa geçirmekde bilelikdäki tagal
lalary dowam etdirjekdiklerine, ikitaraplaýyn
gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmä
ge parasatlylyk bilen ýardam berjekdiklerine
umyt edýärin.
Iň gowy arzuwlar bilen,

Si SZINPIN,
Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň
Merkezi komitetiniň Baş sekretary,
Hytaý Halk Respublikasynyň
Başlygy.

Gazagystan Respublikasynyň Pre
zidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyr
gyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr
Žaparowyň, Täjigistan Respublikasy
nyň Prezidenti Emomali Rahmonyň
hem-de Özbegistan Respublikasynyň
Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gat
naşmagynda geçirilen ýokary dereje
däki duşuşyk dostluk, köpasyrlyk me
deni-ruhy däpler arkaly baglanyşýan
ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky ne
tijeli gatnaşyklara täze itergi berdi.
Häzirki döwürde taraplaryň üýtgew
siz hoşniýetli erkine hem-de Garaşsyz
lyk ýyllary içinde özara gatnaşyklaryň
baý tejribesine esaslanýan däpleriň üs
ti täze mazmun bilen ýetirilýär we olar
yzygiderli baýlaşdyrylýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow samm itd äk i çy
kyşynda bu barada aýratyn nygtady.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,
hoşniýetli gatnaşyklaryň, birek-birege
hormat goýmagyň taryhy däpleri, biziň
halklarymyzyň doganlygy we ruhy-me
deni taýdan ýakynlygy kuwwatly binýat
bolup hyzmat edýär. Bu bolsa bize gel
jege ynamly garamaga, dürli ugurlar
boýunça hyzmatdaşlygyň giň möçberli,
uzakmöhletleýin meýilnamalaryny taý
ýarlamaga mümkinçilik berýär.
Forumyň gün tertibine ýurtlaryň we
ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly
hyzmatdaşlaryň netijeli gatnaşyklaryny
işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly me
seleleriň toplumy girizildi. Onuň Türk
menistanda geçirilmegi Watanymyzyň
dünýä giňişligindäki belent abraýynyň
we döwlet Baştutanymyzyň sebit hemde ählumumy derejede Durnukly ösüş
maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen iş
jeň başlangyçlarynyň ykrar edilýändigi
niň nobatdaky subutnamasydyr.
Tebigy serişdeleriň baý goruna eýe
bolan hem-de çäk babatda amatly ýer
leşen Merkezi Aziýa geosyýasy, yk
dysady, söwda, üstaşyr ulag kuwwaty
nukdaýnazaryndan Ýewraziýa yklymy
üçin strategik taýdan ähmiýetlidir. Fo
rumda çykyş eden bäş ýurduň Liderle
ri bu barada nygtadylar. Olar sebit we
ählumumy gün tertibiniň wajyp mesele
leri boýunça doly düşünişmeleriň bar
dygyny hem-de garaýyşlaryň ýakyndy
gyny tassyklap, goňşy döwletleriň tutuş
adamzada ägirt uly bähbit getirmäge
ukyply kuwwatlyklarynyň işjeň durmu
şa geçirilmegini esasy ugur edinýän
diklerini bellediler.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň Awazada geçi
rilen sammitde öňe süren netijeli tek
lipleri sebitiň ýurtlarynyň köpugurly
gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de
berkidilmegine hem-de dünýä ykdysa
dy gatnaşyklary ulgamyna hemmeta
raplaýyn goşulyşmagyna gönükdirilen
dir. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi
ýaly, ilkinji nobatda, bilelikdäki işiň mö
hüm ugurlary kesgitlenip, ozal gazany
lan ylalaşyklary ýerine ýetirmek üçin
orta möhletleýin döwri öz içine alýan
“Ýol kartasyny” işläp taýýarlamak ze
rurdyr.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan
dünýäniň iri energetika döwletleriniň
biri bolmak bilen, BMG-niň kabul eden
“2030-njy ýyla çenli durnukly ösüşiň
Gün tertibini” üstünlikli durmuşa geçir
megiň möhüm şerti bolan energetika
pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygyň
pugtalandyrylmagyna möhüm ähmiýet
berýär.
Ýewropanyň we Aziýanyň energeti
ka bazarlaryna goşulyşmak ýörelgesini
yzygiderli ilerletmek arkaly, ýurdumyz
döwletara söwda-ykdysady gatnaşyk
lary işjeňleşdirmek nukdaýnazaryndan
bolşy ýaly, daşky gurşawy goramak,
ekologiýa taýdan arassa energiýany
peýdalanmak ýaly wajyp meseleleri
çözmekde hem möhüm ähmiýetli tas
lamalary durmuşa geçirýär. Türkme
nistan — Özbegistan — Gazagystan

— Hytaý gaz geçirijisi munuň aýdyň
miwesidir. Bu taslamada müňýyllykla
ryň dowamynda Ýewraziýa yklymynyň
halklaryny baglanyşdyran Beýik Ýüpek
ýoluny dikeltmek başlangyjy öz beýa
nyny tapdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlang yçlary
ählumumy energetika howpsuzlygynyň
täze binýadynyň döredilmegine gönük
dirilendir. Olaryň wajypdygyny BMG-niň
Baş Assambleýasy tarapyndan, sebitiň
döwletleriniň biragyzdan goldaw ber
meginde, iki gezek kabul edilen degişli
Kararnamalar hem tassyklaýar.
Milli Liderimiz sammitdäki çykyşyn
da bu meselä aýratyn ünsi çekip, ener
getika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň
Merkezi Aziýa döwletleriniň hemme
siniň işjeň we doly görnüşde gatnaş
magy arkaly ýola goýulmalydygyny
belledi. Bu sebitiň içinde bolşy ýaly,
onuň çäklerden daşarda-da kuwwatly
energetika düzüminiň döredilmegine
gönükdirilmelidir.
“Türkmenistan öz tebigy gazyny
Merkezi Aziýa ýurtlaryna ýa-da olaryň
çäginden özara bähbitli şertlerde da
şarky bazara iberilýän möçberini hasda artdyrmaga taýýardyr” diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady.
Şunuň bilen birlikde, Türkmenista
nyň Lebap we Mary welaýatlaryndaky
kuwwatlyklary Merkezi Aziýanyň döw
letlerine elektroenergiýanyň iberilişini
ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär.
“Şunuň ýaly taslamalar Merkezi Azi
ýada köpugurly energetika giňişligini
döretmek üçin oňyn şertleri üpjün eder
we ýurtlarymyzyň ykdysadyýetiniň ös
dürilmegine kuwwatly itergi bermäge
ukyplydyr” diýip, hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedow
belledi.
Sammite gatnaşyjylar Türkmenista
nyň Prezidentiniň BMG-niň pes ugle
rod energetikasyny ösdürmek boýun
ça çäreleriň durmuşa geçirilmegine
gönükdirilen Strategiýany işläp taý
ýarlamalydygy, şeýle hem BMG-niň
howandarlygynda energetika ulgamyn
da möhüm ugurlaryň biri hökmünde
wodorody ösdürmek boýunça halkara
“Ýol kartasyny” döretmelidigi hakyn
daky başlangyjyny biragyzdan golda
dylar.
Ulag ulgamynda birnäçe wajyp yla
laşyklar gazanyldy. Bu ylalaşyklar
dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, birekbiregiň bähbitlerine hormat goýmak
arkaly ösýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
arasynda işjeň we netijeli gatnaşykla
ryň ýola goýulmagynyň möhüm bölegi
dir. Bellenilişi ýaly, biziň döwletlerimiziň
esasy aýratynlygy olaryň Ýewropa bi
len Aziýanyň çatrygynda amatly ýer
leşmegidir. Bu bolsa üstaşyr gatnawlar
we logistik hyzmatlary ýerine ýetirmek
babatda giň mümkinçilikleri açýar.
Ozal hereket edýän yklymüsti ugur
lary işjeňleşdirmek we sebitiň üstün
den geçýän täze halkara geçelgeleri
döretmek, goňşy döwletleriň sazlaşyk
ly durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň
möhüm şertlerini üpjün eder hem-de
maýa goýum işjeňligini artdyrmaga
mümkinçilik berer. Bu bolsa sebit hemde sebitara söwda-ykdysady, medeniynsanperwer we syýahatçylyk ugurlary
boýunça gatnaşyklaryň berkidilmegini
şertlendirer.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baş
tutanymyz bu ugurda bilelikdäki iş bo
ýunça toplanan tejribäni nazara almak
bilen, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utga
şykly ulag ulgamyny döretmek boýun
ça anyk meýilnamalary taýýarlamaga
girişmegi teklip etdi. Şunda hyzmat
daşlygyň täze ugurlaryny, ilkinji no
batda bolsa, awtoulagdyr demir ýolla
rynyň, köprüleriň gurluşygyny hem-de
ulag düzümine degişli beýleki desgala
ryň bina edilmegi ýaly ugurlary kesgit
lemek zerurdyr.

Ýurdumyzyň bu babatda giň möç
berli işleri alyp barýandygyny, soňky
ýyllarda köp işleriň ýerine ýetirilendi
gini, sebitiň ulag-kommunikasiýa ul
gamynyň wajyp böleginiň döredilendi
gini bellemek gerek. Deňze çykalgasy
bolmadyk döwletleriň hem bardygyny
nazara alyp, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow Türk
menistanyň Hazar deňzindäki port
mümkinçiliklerini sebitiň ähli ýurtlary
nyň bähbidine gönükdirmäge taýýar
dygyny tassyklady.
Şun uň bil en bagl yl ykd a, mill i
Lid er im iz Gün ort a Ýewr op a, şeýle
hem Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündo
gar ýurtlaryna çykalgasy bolan Merke
zi Aziýa — Hazar — Gara deňiz sebit
leri boýunça täze ulag-kommunikasiýa
ugurlaryny döretmegiň mümkinçilikle
rini öwrenmek boýunça hökümet de
rejesinde bäştaraplaýyn işçi toparyny
döretmek hakyndaky teklibi öňe sürdi.
Bu teklipler konsultatiw duşuşygyň
jemleri boýunça Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň Bilelikdäki Be
ýannamasynda görkezildi. Onda ulagkommunikasiýa boýunça sebitleýin
maslahaty döretmegi, Merkezi Aziýada
ulag ulgamyny bilelikde ösdürmek bo
ýunça maksatnamalary we ylalaşykla
ry ylalaşmagy tizleşdirmegiň zerurdygy
nygtalýar.
Sammitiň dowamynda bellenilişi
ýaly, özara haryt dolanyşygynyň möç
berlerini artdyrmak we ony köpugurly
esasda ösdürmek, azyk howpsuzlygy
ny üpjün etmek, oba hojalygyny, sena
gat kooperasiýasyny, innowasiýalary
we sanly maglumat-kommunikasiýa
tehnologiýasyny ösdürmek, esasy ugry
bilim we ylym bolan medeni-ynsanper
wer gatnaşyklary, telekeçileriň arasyn
daky göni işewür hyzmatdaşlygy hö
weslendirmek häzirki döwrüň möhüm
wezipeleri bolup durýar.
Hususan-da, dostlukly ýurtlaryň
Liderleri söwda-ykdysady, energeti
ka, ulag-logistika hem-de innowasion
ugurlarda özara hyzmatdaşlyk etmek
maksadyna gönükdirilen we ulgamla
ýyn häsiýeti bermek üçin Merkezi Azi
ýa ýurtlarynyň Senagatçylarynyň we
telekeçileriniň bäştaraplaýyn geňeşini
döretmegiň zerurdygyny bellediler.
Döwrüň howplaryna hem-de we
himlerine garşy durmakda umumy ta
gallalary utgaşdyrmak hyzmatdaşly
gyň wajyp ugurlarynyň biri hökmünde
kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy
Owganystandaky ýagdaýlaryň durnuk
ly däldigini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
serhetlerinden uzakda bolmadyk ýerde
ýerleşen birnäçe beýleki sebitlerde da
waly ýagdaýlaryň bardygyny belledi.
“Şeýle şertlerde bizden aýratyn jo
gapkärçilik hem-de oýlanyşyklylyk ta
lap edilýär. Biz doganlyk döwletler we
halklar hökmünde biziň umumy öýü
miz bolan Merkezi Aziýanyň berk we
durnukly bolmagy üçin parahatçylygy,
hoşniýetli goňşuçylygy hem-de özara
düşünişilmegini ähli güýçlerimiz bilen
pugt aland yrm alyd yr ys” diý ip, milli
Liderimiz nygtady.
Ýurdumyz oňyn bitaraplyk, parahat
çylyk söýüjilik hem-de özara goldaw
bermek ýörelgelerine ygrarly bolmak
bilen, Owganystanyň durmuş-ykdy
sady düzümleriniň ösüşine uly goşant
goşýar, dostlukly döwlete parahat dur
muşyň binýadyny pugtalandyrmakda
yzygiderli goldaw berýär.
Goňşy we beýleki ýurtlaryň gatnaş
magyndaky Türkmenistan — Owga
nystan — Pakistan — Hindistan gaz
geçirijisiniň, serhetüsti demir ýollary
nyň, elektrik geçiriji we optiki-süýüm
li aragatnaşyk ulgamlarynyň gurlu
şyklarynyň taslamalary, Owganystan
— Türkmenistan — Azerbaýjan —
Gruziýa — Türkiýe ugry boýunça “La
pis-Lazuli” ulag geçelgesini ulanmaga
bermek boýunça işler we beýlekiler
munuň aýdyň subutnamasydyr.
Duşuşygyň dowamynda korona
wirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen
bagly meseleler hem ara alnyp mas
lahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz
pandemiýa bilen göreşmek mesele

lerini çözmegiň ulgamlaýyn hem-de
ýokary taýýarlykly çemeleşmegi talap
edýär, СOVID-19 zerarly ýüze çykýan
töwekgelçilikleriň derejesini peseltmek
olar bilen gönüden-göni baglanyşyk
lydyr diýip belledi hem-de ylmy diplo
matiýa ugry boýunça hyzmatdaşlygy
işjeňleşdirmegi, alym lukmanlaryň, bi
lermenleriň hem-de bilimleriň beýleki
utgaşykly ulgamlarynyň hünärmenle
riniň yzygiderli pikir alyşmaklary üçin
ähli zerur şertleri döretmegi teklip etdi.
Bu teklip Sammite gatnaşyjylaryň ählisi
tarapyndan goldanyldy.
M i l l i L i d
 e r i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedow elmydama Merkezi
Aziýada ekologiýa ýagdaýyny gowu
landyrmak boýunça tagallalary birleş
dirmegi sebit hyzmatdaşlygynyň esasy
meseleleriniň hatarynda goýýar.
“Ilkinji nobatda, gürrüň, Araly ha
las etmek, ýerleriň ýaramazlaşmagy
na we çölleşmegine garşy göreşmek,
buzluklary gorap saklamak we suw
serişdelerinden oýlanyşykly peýdalan
mak barada barýar. Bu ugurlarda biziň
oňat işläp taýýarlamalarymyz bar, se
bit we halkara derejede möhüm çöz
gütler kabul edildi. Mundan beýläk-de
öňe hereket etmegi dowam etmek,
BMG-niň ýöriteleşdirilen halkara dü
zümlerini, edaralaryny, maliýe institut
laryny has işjeň çekmek zerur” diýip,
horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow foruma gatnaşyjy
laryň öňünde eden çykyşynda belledi.
Ynsanperwer babatdaky hyzmat
daşlyga ulgamlaýyn hem-de yzygiderli
häsiýeti bermek maksady bilen, tarap
lar “Merkezi Aziýa: bir geçmiş we bir
geljek” ady bilen medeni-ynsanperwer
gatnaşyklaryň ýeke-täk binýady hök
münde medeni dialogyň forumyny dö
retmek barada ylalaşdylar.
Mundan başga-da, bedenterbiýäni
we sporty, syýahatçylyk ulgamynda ýa
kyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, ser
hetüsti çäklerde syýahatçylyk zolak
laryny hem-de klasterlerini döretmek
boýunça işleri güýçlendirmegiň zerur
dygy bellenildi.
Şu gezekki sammitiň jemleri boýun
ça daşary syýasat edaralaryna 2022 —
2024-nji ýyllarda sebit hyzmatdaşlygy
ny ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň
taslamasyny ylalaşmak boýunça işleri
ýakyn wagtda tamamlamak, şeýle hem
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanla
rynyň nobatdaky konsultatiw duşuşy
gynda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk
hem-de ХХI asyrda Merkezi Aziýany
ösdürmek maksady bilen hyzmatdaş
lyk etmek hakyndaky şertnamany gol
çekmäge taýýarlamak tabşyryldy.
Bilelikdäki Beýannamada Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasy tarapyndan «Halkara parahatçy
lyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan
edilen 2021-nji ýylda Birleşen Millet
ler Guramasynda halkara bileleşigi
tarapyndan kabul edilen giň möçberli
hem-de uzakmöhletleýin strategiýala
ry, konsepsiýalary we maksatnamalary
durmuşa geçirmek işinde anyk netije
leri gazanmak maksady bilen, halkara
giňişlikd
 e Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
sazlaşykly işini güýçlendirmegiň zerur
dygy nygtaldy.
Türkm en ist an yň, Gaz ag yst an yň,
Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň hem-de
Özbegistanyň Prezidentleriniň sam
mitiň çäklerinde geçirilen ikitaraplaýyn
gepleşikleri hem hakyky dostluk we
özara düşünişmek ýagdaýynda geçdi.
Şeýlelikde, Merkezi Aziýanyň döw
let Baştutanlarynyň «Awaza» milli sy
ýahatçylyk zolagynda geçirilen konsul
tatiw duşuşygy hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň dün
ýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bo
lan başlangyçlarynyň uzakmöhletleýin
häsiýete eýedigini, Türkmenistanyň
köpugurly netijeli hyzmatdaşlygy ös
dürmek meselelerindäki işjeň ornu
ny, şonuň ýaly-da, sebitiň ýurtlarynyň
mundan beýläk-de umumy abadançy
lygyň hem-de rowaçlygyň bähbitlerine
laýyk gelýän özara peýdaly hyzmat
daşlygy pugtalandyrmaga çalyşýan
dyklaryny aýdyň görkezdi.

(TDH).
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HEPDÄN IŇ WAK AL ARY

DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNA ÝETMEK
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY WE
IÇERI SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRUDYR
Halkara giňişlikde başlangyçlar y işjeň öňe sürýän Garaşsyz, Bitarap
Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
parasatly baştutanlygynda ykdysady kuwwat yny barha pugtalandyrýar,
halkymyzyň durmuş şertlerini has-da gowulandyrýar, sebit we dünýä de
rejesinde ygt ybarly, jogapkärli hyzmatdaş hökmündäki abraýyny gün-gün
den belende galdyrýar. Geçen hepdäniň wakalar y milli Liderimiziň başlan
gyjy bilen amala aşyr ylýan «Açyk gapylar» syýasat ynyň hem-de köptaraply
durmuş ugurly maksatnamalar yň üstünlikli amala aşyrylýandygyny ýene-de
bir gezek aýdyň görkezdi.
2-nji awgustda BMG-niň Nýu-Ýork
şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyn
dan şatlykly habar gelip gowuşdy. Şu
ýylyň 29-njy iýulynda Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň
75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mej
lisinde milli Liderimiziň başlangyjy bi
len öňe sürlen “Koronawirus keseliniň
(COVID-19) pandemiýasy we ondan
soňky döwürde durnukly ösüş üçin üz
nüksiz hem ygtybarly halkara ýük daşa
malary üpjün etmek maksady bilen, ula
gyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny
berkitmek” atly Kararnama guramanyň
ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyz
dan kabul edildi. 48 döwlet Kararnama
nyň döredijileri bolup çykyş etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hoş habary kanagat
lanma bilen kabul edip, watandaşlary
myzy bu waka bilen gutlady hem-de pa
rahatçylygyň we ynanyşmagyň ýylynda
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan
bu halkara resminamanyň kabul edilme
giniň aýratyn ähmiýete eýedigini belledi,
çünki munuň özi ýurdumyzyň Bitaraplyk
ýörelgelerine esaslanýan daşary syýa
satynyň ýokary netijeliliginiň nobatdaky
subutnamasydyr.
Bu Kararnamanyň esasy wezipesi
dünýä ykdysadyýetinde, hususan-da,
ulag ulgamynda häzirki döwürde ýüze
çykan töwekgelçilikleri peseltmek bo
ýunça halkara jemgyýetçiligiň tagallala
ryny güýçlendirmekden hem-de bu ba
batda degişli hukuk binýadyny kemala
getirmekden ybaratdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýa
ly, Türkmenistan Milletler Bileleşigi bilen
uzak möhletleýin geljege niýetlenen ne
tijeli, doly görnüşli hyzmatdaşlygy mun
dan beýläk-de giňeltmäge taýýardyr.
Sebit hem-de ählumumy gün tertibiniň
möhüm meseleleriniň özara ylalaşylan
çözgüdini işläp düzmekde işjeň orny
eýeleýän döwletimiz köpugurly hyzmat
daşlyga, şol sanda ulag ulgamyndaky
gatnaşyklara çemeleşmeleri giňeltmek
ugrunda çykyş edýär we döredijilik baş
langyçlaryny tutuş adamzadyň bähbidi
ne gönükdirmäge çalyşýar.
2-nji awgustda milli Liderimiz san
ly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary
welaýatlarynyň hem-de olaryň etraplary
nyň häkimleri pagta ýygymyna, güýzlük
bugdaýyň we beýleki oba hojalyk ekinle
riniň ekişine görülýän taýýarlyk barada
hasabat berdiler.
Ata Watanymyzyň mukaddes Ga
raşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy myna
sybetli ulanylmaga berilmegi meýil
leşdirilýän desgalarda alnyp barylýan
gurluşyk işleriniň depgini hem-de me
deni-köpçülikleýin baýramçylyk çäre
leriniň guramaçylyk meseleleri barada
habar berildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow kärendeçileri oba
hojalyk tehnikalary, suw, ýokary hilli to
hum we beýleki serişdeler bilen üpjün
etmegiň hem-de ähli degişli düzümle
riň sazlaşykly işlemegini gazanmagyň
möwsümleýin oba hojalyk işlerinde esa
sy wezipe bolup durýandygyny belledi.
Pudaga innowasion usullary ornaşdyr
magyň hem-de önüm öndürijileri höwes
lendirmegiň wajypdygyna üns çekildi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň
welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmäge, adamlaryň durmuş dereje
sini ýokarlandyrmaga gönükdirilen öz
gertmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, dürli
maksatly desgalarda we ilkinji nobatda,
beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyl
lygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi
göz öňünde tutulýan desgalarda gurlu
şyk işleriniň barşyny berk gözegçilikde
saklamagy tabşyrdy.
3-nji awgustd a Türkmenistan yň
Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýç
leriniň Belent Serkerdebaşysy goşun
generaly Gurbanguly Berdimuhamedow
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişle
ýin mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we
hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň ýedi
aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine, bu
düzümleriň öňünde durýan wajyp wezi
pelere garaldy. Şeýle hem harby we hu

kuk goraýjy edaralaryň maddy-enjam
laýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak,
onuň düzümlerine sanly ulgamy ornaş
dyrmak meseleleri we beýleki wezipe
leri ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp
maslahatlaşyldy.
4-nji awgustda paýtagtymyzda Türk
men ist an yň Prez id ent i Gurbanguly
Berdimuhamedow bilen ýurdumyza döw
let saparyna gelen Täjigistan Respublika
synyň Prezidenti Emomali Rahmonyň
arasynda geçirilen ýokary derejedäki
duşuşyk geçen hepdäniň möhüm waka
larynyň biri boldy.
Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň
özara bähbitlerine hem-de tutuş sebitiň
durnukly ösüş maksatlaryna kybap gel
ýän syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady
we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary
giňeltmek üçin geljegi uly mümkinçilikle
riň bardygy nygtaldy.
Döwlet Baştutanymyz gatnaşykla
ry has-da pugtalandyrmak üçin sebit
görnüşindäki gurama hökmünde şu
ýyl Türkmenistanyň başlyklyk edýän
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gurama
sy (YHG) barada aýdyp, Täjigistanyň
meýilleşdirilen çärelere, şol sanda şu
ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçi
rilmegi göz öňünde tutulýan YHG-niň
15-nji nobatdaky sammitine işjeň gat
naşjakdygyna ynam bildirdi. Şeýle
hem milli Liderimiz Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşyklarynyň netijelidigine aýratyn
ünsi çekip, syýasy gepleşikleriň şeý
le görnüşiniň bäş döwletiň köptarap
laýyn hyzmatdaşlygynda täze tapgyry
alamatlandyrýandygyny nygtady. Bu
hemme ulgamlarda hyzmatdaşlygy
durnukly ösdürmek üçin zerur şertleri
üpjün etmäge gönükdirilendir.
Gepleşiklerde Owganystan Yslam
Respublikasyndaky ýagdaýa aýratyn
üns berildi. Daşary döwletleriň harby bö
lümleriniň goňşy ýurtdan çykarylmagy
bilen baglylykda, abraýly halkara gura
malaryň, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen
Milletler Guramasynyň gatnaşmagynda
netijeli syýasy-diplomatik gurallary dö
retmek baradaky mesele aýratyn mö
hümdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow howanyň üýtgeme
giniň ýaramaz täsirlerine garşy here
ket etmek, Merkezi Aziýa sebitiniň suw
ser işd eler in i aýawly we oýlan yş ykly
peýdalanmak, Aral meselesini çözmek
boýunça utgaşykly işleri has-da işjeňleş
dirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Milli Liderimiziň türkmen we täjik
kompaniýalarynyň iki ýurduň çäklerinde
amala aşyrylýan bilelikdäki maýa goýum
taslamalaryna gatnaşmagyna döwlet ta
rapyndan goldaw bermek, iki dostlukly
ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň
arasynda hyzmatdaşlyk boýunça Işe
würler geňeşini döretmek barada beýan
eden birnäçe anyk başlangyçlaryny bel
lemek wajypdyr.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýa
ly, biziň ýurtlarymyzyň tagallalary baş
maksada ýetilmegine gönükdirilip bilner
we şoňa gönükdirilmelidir, şol maksat
bolsa, Aziýanyň, Ýewropanyň, Ýakyn
Gündogaryň ulag ulgamlarynyň birleş
dirilmegini üpjün edip biljek kuwwatly
hem-de döwrebap düzümi kemala getir
mekden ybaratdyr.
Şunuň bilen baglylykda, ýollary has
doly peýdalanmak üçin Türkmenista
nyň çäklerini ulanmak arkaly Täjigista
na hem-de Täjigistandan ýükleri ýerüsti
ugratmak boýunça ýeňillikleri girizmek
baradaky meseläni jogapkär edaralara
öwrenmegi tabşyrmagyň maksada la
ýykdygy bellenildi. Mundan başga-da,
täjirçilik bähbitlerini nazarda tutup, iki
döwletiň arasynda göni ýa-da üstaşyr
howa gatnawlaryny ýola goýmak bo
ýunça gepleşiklere täzeden başlamagyň
mümkinçiliklerine hem garamak teklip
edildi.
Duş uş yg yň dow am ynd a Täjig ist a
nyň Prezidenti hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowy bu gu
ramanyň Başlygynyň hormatly myhma
ny hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk
Guramasyna agza döwletleriň Liderleri

bilen bilelikde bu abraýly guramanyň dö
redilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlanyp,
16-17-nji sentýabrda Duşenbede geçiril
jek sammite gatnaşmaga çagyrdy.
Gepleş ikler tam amlan and an soň,
dürli ulgamlarda türkmen-täjik gatna
şyklarynyň meselelerini öz içine alýan
hem-de döwletara gatnaşyklarynyň şert
namalaýyn-hukuk binýadynyň üstüni
ýetiren ikitaraplaýyn resminamalara gol
çekmek dabarasy boldy.
5-nji awgustda milli Liderimiz hem-de
Täjigistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa
nyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygyna gatnaşmak üçin Balkan we
laýatyna ugradylar. Uçarda iki dostlukly
döwletiň Prezidentleriniň özara söhbet
deşligi dowam etdi. Söhbetdeşligiň bar
şynda täze taryhy eýýamda iki döwletiň
durmuş-ykdysady ösüşini nazara alyp,
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy
ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Ga
zanylan ylalaşyklary amala aşyrmagyň
ugurlary kesgitlenildi.
Şol gün Prez id entler Gurbanguly
Berdimuhamedowyň we Rejep Taýyp
Ärdoganyň arasynda telefon arkaly
söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň do
wamynda özara gyzyklanma bildirilýän
halkara we sebit syýasatynyň möhüm
meseleleri boýunça pikir alşyldy.
Türkiýäniň käbir sebitlerinde giň möç
berli tokaý ýangynlary bilen baglylykda,
emele gelen çylşyrymly ýagdaý sebäp
li, dostlukly döwletiň Baştutany şu ýylyň
awgust aýynda meýilleşdirilen üçtarap
laýyn sammitiň möhletini yza süýşürme
gi teklip etdi.
Döwlet Baştutanymyz türk Lideriniň
teklibini düşünmek bilen kabul edip, pa
jygaly ýagdaý zerarly çuňňur gynanjyny,
halkymyzyň, ýurdumyzyň Hökümetiniň
adyndan we hut öz adyndan medet beri
ji sözlerini beýan etdi.
6-njy awgustda «Awaza» milli syýa
hatçylyk zolagynda geçirilen halkara äh
miýetli çäreler geçen hepdäniň möhüm
wakalary boldy. Şolaryň hatarynda Mer
kezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygy, sebitiň ýurtlary
nyň zenanlarynyň dialogy, ykdysady fo
rum, milli önümleriň halkara sergisi, mil
li tagamlaryň halkara festiwaly hem-de
sebitiň sungat ussatlarynyň bilelikdäki
baýramçylyk konserti bar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlyklyk etme
ginde geçirilen ýokary derejeli foruma
Gazagystan Respublikasynyň Prezi
denti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyr
gyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr
Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň
Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegis
tan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat
Mirziýoýew, BMG-niň Baş sekretarynyň
Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili,
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
diplomatiýasy boýunça sebit merkezi
niň ýolbaşçysy Natalýa German gat
naşdylar.
Milli Liderimiz sammit başlamazdan
ozal, mejlise gatnaşyjylar bilen ikitarap
laýyn duşuşyklary geçirdi. Şolaryň bar
şynda üçünji konsultatiw duşuşyk bo
ýunça pikir alşyldy, Merkezi Aziýanyň
halklarynyň rowaçlygyny we abadançy
lygyny üpjün etmäge gönükdirilen täze
bilelikdäki taslamalary durmuşa geçir
mek üçin tagallalary birleşdirmegiň wa
jypdygyna üns çekildi.
Döwlet Baştutanymyz foruma gatna
şyjylaryň öňünde 2018-nji ýylyň mart
aýynda Nur-Sultan şäherinde, 2019-njy
ýylyň noýabrynda bolsa Daşkentde ge
çirilen konsultatiw duşuşyklaryň netije
leriniň sebitiň döwletleriniň sazlaşykly
hem-de netijeli işleriniň oňyn mysaly
bolandygyny we olaryň netijeleriniň hä
zir Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda
syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleş
dirmekde öz beýanyny tapýandygyny
belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu barada aýdyp, bir
näçe ähmiýetli başlangyçlar bilen çykyş
etdi. Hususan-da, bäş ýurduň Hökü
metlerine ozal geçirilen duşuşyklaryň
netijeleri boýunça kabul edilen resmi
namalaryň mazmunyna düýpli seljerme
geçirmegi hem-de orta möhletli döwre
niýetlenen “Ýol kartasyny” işläp taýýar
lamagy tabşyrmagy teklip etdi.
Milli Liderimiz Merkezi Aziýa döwlet
leriniň ykdysadyýetiniň esasy düzüm
böleginiň energetika bolup durýandygy
ny belläp, Türkmenistanyň Merkezi Azi
ýa ýurtlaryna ýa-da olaryň çäklerinden
daşary ýurt bazarlaryna özara bähbitli
şertlerde tebigy gazyň iberilişiniň möç

berini ep-esli artdyrmaga taýýardygyny
tassyklady.
Şeýle hem döwlet Başt ut an ym yz
Merkezi Aziýa — Hazar — Gara deňiz
sebiti ugry boýunça Gündogar Ýewropa
çykalgasy boljak hem-de Merkezi Aziýa
— Ýakyn Gündogar ugry boýunça täze
ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala
getirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek
boýunça Hökümet derejesinde bäşta
raplaýyn iş toparyny döretmek barada
teklibi beýan etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Merkezi Aziýada yk
dysady we telekeçilik işjeňligine ýar
dam bermek boýunça Işewürlik geňeşini
hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Eý
ran, Owganystan, Pakistan, Hindistan,
Orta Gündogaryň we Günorta Aziýanyň
gyzyklanma bildirýän beýleki döwletleri
bilen ykdysady gatnaşyklar hem-de dü
zümleýin taslamalar boýunça hyzmat
daşlyk gatnaşyklarynyň maksatlaýyn
ýollaryny döretmek barada başlangyjy
öňe sürdi.
Ýokary derejedäki soňky bäştarapla
ýyn duşuşykdan bäri geçen döwür se
bit howpsuzlygy babatda ýeňil bolmady.
Goňşy Owganystandaky ýagdaýlar dur
nukly däl. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ser
hetlerinden uzakda bolmadyk ýerde ýer
leşen birnäçe beýleki sebitlerde dawaly
ýagdaýlar bar. Şeýle şertlerde bizden
aýratyn jogapkärçilik hem-de oýlanyşyk
lylyk talap edilýär diýip, milli Liderimiz
nygtady.
Döwlet Baştutanymyz ylmy diplomati
ýanyň ugry boýunça sebitiň ýurtlarynyň
lukmançylyk birleşikleriniň arasyndaky
gatnaşyklary işjeňleşdirmegi teklip etdi
hem-de Epidemiologiýa, wirusologiýa
we bakteriologiýa boýunça Merkezi Azi
ýanyň sebit merkezini döretmegiň mak
sada laýykdygyny we Merkezi Aziýada
ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak
boýunça tagallalaryň utgaşdyrylmalydy
gyny nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hemme meseleleri bi
rek-birek bilen habarlaşyp, özara bähbit
leri nazara almagyň esasynda, hoşniýetli
goňşuçylygyň hem-de hormat goýmagyň
köpasyrlyk tejribesine daýanyp, öz ýörel
gelerimizi açyk we ynanyşmak bilen be
ýan edip çözmegiň wajypdygyny belledi.
Öz gezeginde, sebitiň döwlet Baş
tutanlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň
pugtalandyrylmagyna ýokary baha be
rip, halkara hem-de sebit derejesindäki
meselelere we olary çözmekde çeme
leşmelere garaýyşlaryny beýan etdiler
hem-de ykdysadyýetiň dürli pudaklaryn
da sebitleýin birleşmegi ösdürmegiň ýol
laryny kesgitlediler.
BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite we
kili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni
alyş diplomatiýasy boýunça sebit mer
keziniň ýolbaşçysy Natalýa German
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň soňky 30 ýyl
da döwlet işini pugtalandyrmakda, ykdy
sady ösüşde, ilatyň durmuş derejesini
ýokarlandyrmakda ýeten belent sepgit
lerini belläp, Birleşen Milletler Gurama
synyň we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit
merkeziniň bu forumyň netijeleri boýun
ça kabul ediljek çözgütleri hem-de sebiti
ösdürmegiň strategik ugurlaryny hem
metaraplaýyn goldamaga taýýardygyny
tassyklady.
Duşuşygyň jemleri boýunça Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Bile
likdäki Beýannamasy kabul edildi.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda
dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy, özara
düşünişmegi we hyzmatdaşlygy ösdür
mekde, sebitde parahatçylygy hem-de
howpsuzlygy pugtalandyrmakda, hal
kara bileleşikde Merkezi Aziýanyň döw
letleriniň bilelikdäki bähbitlerini we baş
langyçlaryny ilerletmekde bitiren ajaýyp
hyzmatlary üçin gatnaşyjylaryň biragyz
dan gelen çözgüdine laýyklykda, Täjigis
tan Respublikasynyň Prezidenti Emo
mali Rahmon Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen
sylaglanyldy. Bu dabara «Awaza» kong
resler merkeziniň uly mejlisler zalynda
geçirildi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, daşary işler ministri R.Me
redowyň hem-de BMG-niň Baş sekreta
rynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite we
kili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni
alyş diplomatiýasy boýunça sebit mer
keziniň ýolbaşçysy Natalýa Germanyň
gatnaşmagynda metbugat maslahaty
geçirildi. Onda sebitiň döwlet Baştutan

larynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri
beýan edildi.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn
da sebitiň bäş ýurdunyň wekilleriniň,
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň
hem-de BMG-niň Ösüş Maksatnamasy
nyň Ýewropa we GDA ýurtlary boýunça
sebit edarasynyň ýolbaşçylarynyň gat
naşmagynda Merkezi Aziýanyň zenan
larynyň dialogy geçirildi.
Duşuşyga gatnaşyjylar dünýä we se
bit derejesindäki dürli çäreleriň hem-de
Merkezi Aziýa toparynyň zenanlar bir
leşikleriniň syýasy, şeýle-de durmuş
ugurlarynda zenanlaryň ornuny pugta
landyrmakda, sebitde parahatçylygy,
durnuklylygy hem-de ösüşi üpjün etmek
bilen bagly möhüm meseleler boýunça
çözgütleri kabul etmäge täsirini ýetirme
giň mümkinçiliklerini giňeltmekde gaza
nan tejribeleri bilen tanyşdylar.
Forumyň netijeleri boýunça Jarnama
kabul edildi. Jarnama zenanlaryň döw
letiň syýasy hem-de durmuş-ykdysady
işine gatnaşmagyny giňeltmek üçin milli
we sebit derejesinde amala aşyrylmagy
zerur bolan çäreleri babatda maslahat
lary öz içine aldy.
Söwda-ykdysady, maýa goýum müm
kinçilikleri, energetika we himiýa pu
daklarynda, ulag-logistika ulgamynda
hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady fo
rumynyň meseleleriniň esasyny düzdi.
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutan
larynyň konsultatiw duşuşygyna gabat
lanyp geçirilen bu çärä Gazagystanyň,
Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegis
tanyň we Türkmenistanyň Hökümetle
riniň agzalary, ministrlikleriniň hem-de
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň
ýolbaşçylary, maliýe guramalarynyň, hu
susy işewürligiň, beýleki degişli düzüm
leriň, köpçülikleýin habar beriş serişde
leriniň wekilleri gatnaşdylar.
Pikir alyşmalaryň netijeleri hem-de iş
lenip düzülen maslahatlar forumyň Jem
leýji resminamasynda beýan edildi.
Şeýle hem Türkmenistanyň ministr
likleriniň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň, döwlet hem-de hususy
kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň we ola
ryň geljekki hyzmatdaşlarynyň arasynda
ikitaraplaýyn duşuşyklaryň geçirilendi
gini bellemek gerek. Şolaryň barşynda
özara gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlary
hem-de anyk taslamalar ara alnyp mas
lahatlaşyldy.
Ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we
killeri Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,
Özbegistanyň we Täjigistanyň kompa
niýalary bilen umumy bahasy ABŞ-nyň
131,5 million dollaryna barabar eksport
we import ugurly hem-de hyzmatdaşlyk
şertnamalarynyň 74-sini baglaşdylar.
Olar oba hojalyk we azyk önümlerini,
plastik turbalary, dürli görnüşdäki poli
mer önümlerini ibermek, ulag hyzmatla
ryny ýerine ýetirmek we beýleki işleri öz
içine alýar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady
forumynyň çäklerinde möhüm pudaga
ra resminamalaryň 11-sine gol çekildi.
Şolar aýry-aýry taraplaryň birnäçe ugur
larda, şol sanda ulag, halkara konteý
ner hem-de multimodal ýük daşamalary,
senagat, nebitgaz we elektroenergetika
ulgamlarynda özara bähbitli hyzmatdaş
lygy giňeltmäge gyzyklanmalaryny tas
syklady.
Awazada Söwda-ykdysady, ylmy-teh
niki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça
bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň no
batdaky mejlisi geçirildi, onuň barşynda
bilelikdäki giň gerimli düzümleýin tasla
malary durmuşa geçirmegiň, şol sanda
täze üstaşyr ulag geçelgelerini gurma
gyň möhümdigi nygtaldy.
Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we
ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça
hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň
mejlisinde üstaşyr ulag geçelgelerini
döretmek boýunça hyzmatdaşlyk, söw
da-ykdysady, energetika ulgamlary, oba
hojalyk, aragatnaşyk, saglygy goraýyş,
bilim, ylym, sport hem-de syýahatçylyk
uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mö
hüm ugurlary hökmünde kesgitlenildi.
Şol gün Türkmenistanyň, Gazagystan
Respublikasynyň, Gyrgyz Respublika
synyň, Täjigistan Respublikasynyň, Öz
begistan Respublikasynyň Prezidentleri
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümle
riniň halkara sergisine hem-de milli ta
gamlarynyň halkara festiwalyna baryp
gördüler, şeýle hem sebitiň döwletleriniň
sungat ussatlarynyň baýramçylyk kon
sertine tomaşa etdiler.

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara de
ňiz portunda ýurdumyzyň hem-de goň
şy döwletleriň ykdysady gazananlarynyň
sergisi boldy. Meýdany 2090 inedördül
metre deň bolan meýdançada Türkme
nistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,
Täjigistanyň we Özbegistanyň esasy mi
nistrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň, kärhanalarynyň, işewürler
düzümleriniň sergi bölümleri ýerleşdirildi.
Diwarlyklarda Merkezi Aziýa ýurtla
rynyň milli ykdysadyýetleriniň möhüm
ugurlaryny ösdürmekde, şol sanda ýan
gyç-energetika toplumynda, gurluşyk,
oba hojalyk, ulag we logistika, awtoulag
gurluşygy, dokma hem-de azyk sena
gaty ulgamlarynda gazanan üstünlikleri
görkezildi.
Serginiň çäklerinde birža söwdalary
guraldy, şolarda ýurdumyzda öndürilen
önümler söwdalaşyga çykaryldy. Türk
menistanyň Döwlet haryt-çig mal birža
synyň geçiren söwdalarynda Beýik Bri
taniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň,
Germaniýanyň, Russiýanyň, Türkiýäniň
kompaniýalarynyň wekilleri, Gonkon
gyň, Owg an yst an yň, Özb eg ist an yň,
Gyrgyzystanyň we beýleki ýurtlaryň işe
würleri bäsleşdiler.
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal
biržasynda geçirilen söwdalarda ýurdu
myzyň nebithimiýa we gurluşyk, ýeňil
senagat, haly önümleri ýerlenildi. Geçiri
len 113 geleşigiň bahasy ABŞ-nyň 108,9
million dollaryna hem-de 3,6 million ma
nada barabar boldy.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagam
larynyň halkara festiwalyna gatnaşyjylar
gadymy hem-de häzirki döwrüň usulla
ryny we sebitiň halklarynyň milli aşhana
sungatynyň aýratynlyklaryny nazara al
mak bilen, özboluşly tagamlary taýýarla
makda ussatlyklaryny görkezdiler.
Türkmenistanyň sergi bölümi festi
walda aýratyn orun eýeledi, onda 300-e
golaý tagam, şol sanda “Bereketli türk
men saçagy” kitaby esasynda taýýarla
nylan tagamlar hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjy boýun
ça deňziň türkmen kenarynda uly üstün
lik bilen geçirilen ýokary derejeli çäreler
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we
sungat ussatlarynyň baýramçylyk kon
serti bilen jemlenildi.
Baý many-mazmunly döredijilik mak
satnamasynda halk we häzirki zaman
sungatynyň köpdürlüligi hem-de özbo
luşlylygy, däp-dessurlaryň dowamatly
lygy, parahatçylykda we agzybirlikde
goňşy bolup ýaşaýan halklaryň dost-do
ganlyk gatnaşyklarynyň mizemezligi öz
beýanyny tapdy.
Milli Liderimiziň döreden “Leýlisaç
barada rowaýat” atly aýdymy tomaşaçy
lar üçin ajaýyp sowgat boldy. Ozodbek
Nazarbekowyň “Dokmaçylar” folklor to
parynyň ajaýyp tansy bilen sazlaşykda
türkmen dilinde ýerine ýetiren bu aýdy
my Garaşsyz Watanymyza bagyşlandy.
Jogapkärli döwlet işlerini eziz Diýa
rymyzyň gülläp ösmegine hem-de hal
kymyzyň abadançylygyna gönükdirýän
döwlet Baştutanymyzyň zehininden dö
rän “Bagt nury” diýen ýene bir aýdymy
tomaşaçylar dowamly el çarpyşmalar bi
len garşyladylar.
Parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine
döredijilik raýdaşlygynyň dabaralanma
sy türkmen artistleriniň hem-de olaryň
Merkezi Aziýa ýurtlaryndan gelen kär
deşleriniň joşgunly ýerine ýetiren gady
my “Küştdepdi” tansynda öz beýanyny
tapdy.
Konsert maksatnamasynyň çäklerin
de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklary
nyň milli tagamlarynyň halkara festiwaly
na gatnaşan ussat aşpezleri sylaglamak
dabarasy boldy.
Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary
«Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» şygary bilen
geçýän ýylda Garaşsyz, Bitarap Türk
menistanyň hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştu
tanlygynda ösüşiň hem-de döredijiligiň
ýoly bilen okgunly hereketini ynamly do
wam edýändigini aýdyň görkezdi, döw
let Baştutanymyzyň alyp barýan täzeçil
we oňyn syýasaty halkymyzyň abadan
çylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönük
dirilendir.

(TDH).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
...Ajaýyp Awaza — nurana mekan,
Hazar tolkunlary joşgunly mukam,
Ak ýollar uzaýar geljege bakan,
Öňe, diňe öňe, jan Türkmenistan!
Türkmenistan!
Türkmenistan!

Nukdaýnazar

AWAZA ÝAGTYLYK HEM GÜÝÇ PAÝLADY
Hawa, žurnalistleriň «Awaza çäreleri» diýip
atlandyran wakalary tamamlandy. Üstünden
3-4 gün geçen şol wakalar hakynda nämeler
aýdyp bolar?!

O

walbaşda aýtmaly zat, olam biziň se
bitimizde döwletara gatnaşyklarynyhil
taýdan täze derejä çykarmaga ugur
alnandygydyr. Merkezi Aziýanyň döw
let Baştutanlarynyň duşuşygynyň indi
üçünji gezek yzygiderli geçirilýändigi,
her gezegem sebit we onuň daş-tö
weregindäki ýagdaýlar bilen bagla
nyşykly meseleleriň töwerekleýin ara
alnyp maslahatlaşylýandygy, olary
çözmek üçin güýçleri birleşdirmek,
mümkinçilikleri jemlemek babatda
ädimleriň ädilýändigi, bu gezek bol
sa duşuşyk bilen utgaşyklylykda, bäş
sany ähmiýetli çäräniň geçirilendi
gi, olaryňam bu döwletli işe sebitiň
halklarynyň ünsüni çekmäge we doly
goldawlaryny gazanmaga gönükdiri
lendigini kanagatlanmak bilen aýdyp
bolar. Şu nukdaýnazardan seredeniň
de, döwlet Baştutanlarynyň konsul
tatiw duşuşygyny sebitiň halklarynyň
gurultaýy hökmünde kabul edýärsiň.
Bu gurultaýyň baş ideýasy, öňe sür
ýän esasy taglymaty bolsa halklary
myzyň dostlugyny we agzybirligini
pugtalandyrmakdyr.
Merkezi Aziýa döwletleri ýurt Garaş
syzlyklaryna eýe bolanlaryndan soň,
şu wagta çenli, esasan, milli döwletlili
gi berkitmek, ykdysady ösüş ýollaryny
kesgitlemek, özleriniň Dünýä Bilelşi
giniň doly hukukly subýektleridiklerini
ykrar etdirmek bilen içgin gyzyklanyp
geldiler. Indi olar sebitara gatnaşyklary
ösdürmäge, kämilleşdirmäge, pugta
landyrmaga tarap ugur aldylar. Munuň
özi sebitiň halklary üçin örän ähmiýetli
bolup, şanyna toý tutubermeli ýagdaý
dyr.
Meniň özüme-hä “Awaza” milli sy
ýahatçylyk zolagynda geçirilen şol
çäreler türkmeniň uludan tutýan to
ýuny ýatlatdy. Ynha, parasatly gojalar
üýşüp, çaý başynda paýhasly gürrüň
edýärler. Olaryň çaý-suwuna seredip,
hem-ä hyzmat edesiň gelýär, hem-de
ýekeje sözüni sypdyrman, söhbetlerini
diňläsiň gelýär, çünki edilýän gürrüň
ler ýöne-möne gürrüň däl. Olar her bir
maşgalanyň ykbalyna täsir edýän gür
rüňler. Men döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygynda edilen gür
rüňleri nebereleriniň geljegi üçin ähli

jogapkärçiligiň öz üstlerine ýüklenen
digine doly düşünýän paýhasly ýaşu
lularyň döwletli maslahatyna meňzet
dim.
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutan
larynyň konsultatiw duşuşygy hem-de
onuň bilen utgaşyklylykda geçirilen
Awaza çäreleri Ýer şarynyň şu sebitin
de ýaşaýan halklaryň dünýä nusgalyk
häsiýetlerini ähli aýdyňlygy bilen açyp
görkezdi. Biziň halklarymyza owaldan
mahsus bolan ýürekdeşligiň şular ýa
ly ýokary derejeli duşuşyklarda tebigy
ýagdaýda ýüze çykmasy döwletara
gatnaşyklaryny bezeýär. Muny duşu
şygyň geçişini teleýaýlymda synlan
her bir adam görendir. Awaza çärele
rini synlan teletomaşaçylar ýene bir
zada göz ýetirendirler. Biziň halkla
rymyzda il-gün, döwlet ähmiýetli me
seleleriň çözgüdine erkekler bilen bir
hatarda aýallar hem gatnaşýarlar. Bu
durmuş hakykatydyr, ýöne bu hakykat
biziň halklarymyzyň milli mentalitetine
laýyklykda, özboluşly ýagdaýda ýüze
çykýar. Mysal üçin, türkmen maşgala
synda aýalyň öz orny, erkegiň öz orny,
ýagny etmeli işleri, hak-hukuklary we
borçlary bar. Bu ýüzýyllyklaryň dowa
mynda kesgitlenen, sünnälenen saz
laşyk. Bu sazlaşyk sebitimiziň beýleki
doganlyk halklarynda-da şeýle.
Toýuň ýaraşygy — gelin-gyzlar. Bu
şu toýda-da şeýle boldy. Awaza çärele
rine aýratyn öwüşgin beren zenanlaryň
dialogy Merkezi Aziýanyň aýal-gyzla
rynyň, ene-mamalarynyň hemmesiniň
edep-terbiýesiniň, asyllylygynyň, öýiçerisine, Watanyna wepadarlygynyň,
zähmetsöýerliginiň we ýene-de känkän gowy häsiýetleriniň bir gözbaşdan
— sebitimiziň doganlyk halklarynyň
asylterbiýesinden gaýdýandygyny gör
kezdi. Biz döwlet Baştutanlarynyň kon
sultatiw duşuşygy geçirmek bilen sebit
de döwletara gatnaşyklary hil taýdan
täze derejä çykarýandyklaryny aýdyp
dyk. Sebitiň zenanlarynyň dialogy hem
şol täze gatnaşyklaryň özboluşly ýüze
çykmasynyň bir mysalydyr. Ony sebi
tara hyzmatdaşlykda ulanmak arkaly,
döwlet Baştutanlary maşgala gymmat
lyklarynyň goraýjysy hökmünde zenan
mertebesiniň geçmişde-de, şu günler
de-de juda belent tutulandygyny we
tutulýandygyny ýene bir ýola aýan ed
ýärler. Sebitimiziň zenanlary-da munuň
şeýledigini bilýärler we muňa buýsan
ýandyklaryny Merkezi Aziýa döwletle

riniň Baştutanlaryna Ýüzlenmelerinde
beýan etdiler.
Elbetde, toý hödür-keremsiz bolma
ýar. Awazada tutulan toýda-da, gady
my dessanlarymyzda beýan edilişi ýa
ly, kyrk gulakly gazanlar ataryldy. Her
döwletden gelen ökde aşpezler ussat
lyklaryny görkezdiler. Görüp otursak,
biziň sebitimiziň tagamlary dünýäniň
islendik künjeginiň tagamlaryndan ar
tyk bolmasa, kem däl. Eli süýji aşpez
leriň taýýarlan tagamlary sebitimiziň
halklarynyň iýmite örän eserdeňlik bi
len garap gelendikleri hakynda oýlan
dyrdy. Türkmeniň: “Görk agyzdan...”
diýýän sözüniň juda ýerliklidigi, çuňňur

Baýramçylyk konserti sungatymyzyň
köküniň ýaýrawlydygy, çuňdugy, ma
ny-mazmunlydygy hakynda oýlandyrdy,
ol gowy işleri etmäge höwes döredýär.
Merkezi Aziýanyň halklarynyň sungaty
nyň güýji, ine, şunda, ol göwün argynly
gyny aýyrmak bilen birlikde, ýaşamaga
hem-ä höwes döredýär, hem-de güýçkuwwat berýär.
Elbetde, toý-märeke etsem-goý
samsyz bolmaýar. Adamlar üýşüp,
gowy zady görýärler, çen alýarlar ...
hem-de özleriniň ýeten derejelerini
görkezýärler. Awaza çärelerinde-de
şeýle boldy. Ykdysady forum hem-de
sebitiň halklarynyň milli önümleriniň

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen çäreler biziň
sebitimizde döwletara gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çy
karylandygyny görkezýär. Şu nukdaýnazardan döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygyny sebitiň halklarynyň gurultaýy hökmünde
kabul edýärsiň. Onuň baş ideýasy, öňe sürýän esasy taglymaty bolsa
halklarymyzyň dostlugyny hem agzybirligini pugtalandyrmakdyr.
manylydygy hakynda, ynsanyň saglygy
babatda edilýän häzirki zaman alada
laryndan-gürrüňlerinden çen tutanyň
da, ýene bir gezek çyndan oýlanýar
syň. Milli tagamlar her bir halkyň milli
medeniýetini açyp görkezmek bilen,
onuň ekologiýa abadançylygyna näga
dar üns berýändigini hem görkezýär.
Häzirki döwürde biziň ýurtlarymyzda
tebigatyň, daşky gurşawyň abadançy
lygyna-arassalygyna ýokary derejede
üns berilýär. Soňky ýyllarda döwletleri
miziň özara hyzmatdaşlygynda “ýaşyl
ykdysadyýet” diýen adalganyň ýygyýygydan ulanylýandygy aýdanlarymyzy
subut edýär.
“Toýuň görki bagşydyr”. Bu — hak
aýdylan söz. Awazadaky toýda ýaňlanan
aýdym-sazlar hemmelere ruhubelent
lik paýlady, toýy bezedi. Diňläp-görüp
otursak, sebitimiziň aýdym-sazlarynyň
nusgalyk dereje kemi ýok. Gulaklarymy
zyň-gözlerimiziň öwrenişenindenmi-nä
memi, ozal känbir ünsem bermändiris,
ýöne şu gezek aýdym-sazlarymyzyň
başga-başga sebitleriň halklarynyňky
dan birjik-de pes däldigi hakynda haý
ran galmak bilen oýlandyk. Elbetde, şu
ýerde «Özüňki gözüňe yssy görünýän
dir» diýilmegi mümkin, ýöne özüňkini
söýmän, iliňkini söýüp bolmaýar. Meniň
şuny nygtasym gelýär: biziň halklarymy
zyň aýdym-sazlarynyň hem-ä sözi düş
nükli, hem-de owazy ýakymly.

sergisi ykdysadyetde ýetilen sepgitle
ri, edilmeli hem-de edilip bilnäýjek iş
leri görkezdi. Biziň sebitimiziň öňünde
ägirt uly mümkinçilikler açylýar, Awaza
çäreleri, ine, şol mümkinçilikleri ýag
tyldyp görkezdi. Döwlet Baştutanlary
bolsa şol mümkinçilikleri has degerli
ulanmagyň ýollaryny-usullaryny orta
atdylar:
T ü r k m e n i s t a n
 yň Prez
 i d e n t i
Gurbanguly Berdimuhamedow
d u ş u ş ykd a eden çyk yş ynd a şeýle
diýdi: “...Ylym diplomatiýasynyň ug
ry boýunça ýurtlarymyzyň lukmançy
lyk jemg yý etç ilikler in iň aras ynd ak y
gatnaşyklary işjeňleşdirmegi hem-de
koronawiruslaryň gelip çykyşlarynyň
tebigatyny, şolar sebäpli döreýan kesel
leriň ýüze çykyşynyň görnüşlerini giňiş
leýin öwrenmäge, ýokanç keselleri be
jermegiň hem-de olaryň öňüni almagyň
täze usullaryny işläp taýýarlamaga giriş
megi teklip edýärin”.
Gazagystan Respublikasynyň Prezi
denti Kasym-Žomart Tokaýew parahat
çylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy
üpjün etmek ulgamynda, döwrüň ýüze
çykýan wehimlerine garşy göreşmekde
tagallalary mundan beýläk-de birleş
dirmegiň wajypdygy hakynda aýdyp,
geljek ýylda “Merkezi Aziýa — BMG”
sammitini geçirmegi teklip etdi.
Gyrgyz Respublikasynyň Prezi
denti Sadyr Žaparow sebiti dünýä

söwdasynyň örän möhüm merkezleri
niň birine öwürmek üçin ähli mümkin
çilikleriň bardygyny aýdyp, Ministrler
Kabinetiniň Başlyklarynyň degişli me
selelere gözegçilik edýän orunbasar
larynyň derejesinde bäştaraplaýyn
hökümetara topary döretmegi teklip
etdi.
Täjigistan Respublikasynyň Prezi
denti Emomali Rahmon sebitiň azyk
howpsuzlygyny üpjün etmek, ýer-suw
serişdelerini oýlanyşykly ulanmak ar
kaly, obasenagat toplumyny hil taýdan
ösdürmek we öňdebaryjy tehnologiýala
ry ornaşdyrmak meseleleri hakynda aý
dyp, sebitleýin düzüm hökmünde Oba
hojalyk boýunça ministrler geňeşini dö
retmegi teklip etdi.
Özbegistan Respublikasynyň Pre
zidenti Şawkat Mirziýoýew milli ykdy
sadyýetleriň ösmegi we ilatyň artmagy
göz öňünde tutulyp, sebitiň energeti
ka howpsuzlygy baradaky meseleleriň
has-da möhüm häsiýete eýe bolýan
dygyna ünsi çekip, döredilmegi göz
öňünde tutulýan Oba hojalyk boýunça
ministrler geňeşiniň birinji mejlisiniň
gün tertibine azyk howpsuzlygyna gö

zegçilik etmegiň sebitleýin ulgamyny
ornaşdyrmak baradaky meseläni giriz
megi teklip etdi.
Elbetde, şu teklipler konsultatiw du
şuşykda gozgalan meseleleriň az muk
daryny şöhlelendirýär. Ýöne başlangyç
ýola goýuldy, şu iň esasy zat. Şu tomus
bütin dünýäde howanyň aşa gyzandy
gyny aýdýarlar. Awaza çäreleri biziň
sebitimize jana ýaramly aram howanyň
aralaşandygyny buşlady.
Uzagyndan bolsun!
Sözsoňy ýerine
Her gün işden soň, agşamara öýe
gelýärsiň. Agşam salkynynda daşar
da oýnap ýören agtyklaryň seni görüp,
ylgap gelip gujagyňa dolýarlar. Şon
da gündizki argynlygyňy unudýarsyň
hem-de özüňi iň bagtly ynsanlaryň
biri saýýarsyň. Şeýle pursadyň her
gün gaýtalanyp durmagyny isleýärsiň.
Awaza çäreleri şeýle günleriň köp bol
magyny üpjün etmäge gönükdirilendigi
bilen kalplara ornaşdy.

Seýitguly GELDIÝEW,
Türkmenistanyň at gazanan
žurnalisti.

Gender syýasaty

AZIÝANYŇ ÝÜREGINDÄKI ÝÜREKDEŞLIK
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy bi
len bir wagtda geçirilen çäreleriň hatarynda sebitiň zenanlarynyň öza
ra hyzmatdaşlygynyň täze görnüşi — Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenan
larynyň dialogy möhüm taryhy waka boldy.
Sebitiň ýurtlarynyň bäşisiniň we
killerini, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin
öňüni alyş diplomatiýasy boýunça
sebit merkeziniň hem-de BMG-niň
Ösüş Maksatnamasynyň Ýewropa
we GDA döwletleri boýunça sebit
leýin edarasynyň ýolbaşçylaryny
bir ýere jemlän forumda öňde dur
ýan möhüm wezipeler, hususan-da,
gender deňligini gazanmak babatda
anyk maksatlar kesgitlendi.
Sebitiň döwlet Baştutanlarynyň
belleýşi ýaly, dialogyň esasy mak
sady Merkezi Aziýa ýurtlary tarapyn
dan gender deňligini üpjün etmek
boýunça gazanylan üstünlikleri sel
jermekden hem-de sebitiň döwletle
riniň zenanlarynyň arasynda, ylaýtada, durmuş ulgamynda ylym, bilim,
saglygy goraýyş, medeniýet we sun
gat babatda hyzmatdaşlygy ösdür
mäge gönükdirilen köptaraplaýyn
gatnaşyklary
pugtalandyrmakdan
ybaratdyr. Olar dialoga gatnaşyjyla
ra Ýüzlenmesinde jemgyýetde dur
nuklylygy we ylalaşygy üpjün etmek,
durnukly ösüşiň esasynda adam
şahsyýetiniň mümkinçiliklerini do
ly durmuşa geçirmek işinde gender
deňliginiň möhüm orun eýeleýändi
gini nygtadylar. Şunuň bilen bagly
lykda, Durnukly ösüş maksatlaryna,
«Zenanlar, parahatçylyk we howp
suzlyk» Gün tertibine we Birleşen

Milletler Guramasynyň howandar
lygynda kabul edilen gender deňligi
babatda ählumumy maksatlara ýet
mäge gönükdirilen beýleki köptarap
laýyn halkara resminamalara berk
ygrarlydyklaryny tassyklaýarlar.
Duşuşykda nygtalyşy ýaly, zenan
maşgala ojagynyň goragçysydyr.
Ol ene dilini, milli däp-dessurlary
we mirasy ýaş nesillere esasy ýeti
rijidir. Milletimiziň zenanlara goýýan
sarpasy hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
«Enä tagzym — mukaddeslige tag
zym» atly kitabyndaky «Ene — be
ýikleri dünýä inderýän beýiklik»,
«Enesini söýýän ynsan ilini hem
söýýändir», «Eneleriň ýüregi giň
dir, çünki oňa perzendi bagyşlamak
buýrulandyr» ýaly paýhasly jümle
leriň mazmunynda açylýar.
Türkmen zenanlary döwleti,
jemgyýeti dolandyrmaga işjeň gat
naşýarlar, syýasy we jemgyýetçilik
düzümlerinde wekilçilik edýärler.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe türkmenistanly zenanlar
ýokary jemgyýetçilik-syýasy derejä
eýe bolup, olaryň bagtyýarlykda ýa
şamaklary üçin ähli şertler döredil
ýär. Bu jähetden gender deňligi bo
ýunça 2015 — 2020-nji ýyllar üçin
Hereketleriň milli meýilnamasy dur
muşa geçirildi we Türkmenistanyň

degişli döwlet edaralary tarapyn
dan BMG-niň Ösüş maksatnama
sy hem-de Ilat gaznasy bilen bile
likde bu resminamanyň indiki bäş
ýyl üçin taslamasy taýýarlanyldy.
Netijede, hormatly Prezidentimi
ziň Karary bilen, 2021 — 2025-nji
ýyllarda gender deňligini üpjün et
mek boýunça Hereketleriň milli me
ýilnamasy tassyklanyldy. Aslynda,
ýurdumyzyň Esasy Kanunynda
gender deňligi konstitusion esas
da kepillendirilýär. «Zenanlaryň we
erkekleriň birmeňzeş hukuklaryny
we mümkinçiliklerini üpjün etmegiň
döwlet kepillikleri hakynda» Türk
menistanyň Kanuny kabul edildi.

Türkmenistan 2018 — 2022nji ýyllar üçin Zenanlaryň ýagdaýy
boýunça komissiýasyna, Gender
deňligi hem-de zenanlaryň hukuk
larynyň we mümkinçilikleriniň giňel
dilmegi meseleleri boýunça («BMG
— Zenanlar») 2022 — 2024-nji ýyl
larda BMG-niň düzüminiň Ýerine ýe
tiriji geňeşiniň agzalygyna saýlandy.
Sebitde parahatçylygy, howpsuz
lygy, durnukly ösüşi üpjün etmekde
aýallaryň mümkinçilikleriniň has do
ly açylmagyna ýardam eden duşu
şykda zenan işewürligini ösdürmä
ge-de aýratyn üns berildi. Hormatly
Prezidentimiziň ýurdumyzyň altyn
gaznasyna deňeýän türkmen te

lekeçileriniň arasynda zenanlaryň
hem bolmagy aýratyn buýsandy
ryjydyr. Telekeçi zenanlar bu günki
gün haly we haly önümlerini öndü
rip, milli lybaslaryň, amaly-haşam
sungatynyň nusgalyk görnüşlerini
taýýarlap, milli baýlygymyzyň, me
deni gymmatlyklarymyzyň dünýä
ýaýylmagyna, dürli görnüşli tutulary,
ýapynjalary taýýarlap, medeni-dur
muş maksatly döwrebap binalaryň,
ýaşaýyş jaýlarynyň bezeginiň art
magyna, dürli azyk önümlerini ön
dürip, ýurdumyzyň azyk bolçulygy
na goşant goşýarlar.
Başarjaňlyk we maksada okgun
lylyk, hyjuwlylyk, işe yhlaslylyk, we

palylyk, watansöýüjilik, ösüp gelýän
ýaş nesil barada alada, maşgala
däp-dessurlaryna ygrarlylyk hä
zirki zaman türkmen zenanlaryna
mahsus aýratynlyklardyr. Olar diňe
bir öz telekeçilik mümkinçiliklerini
amala aşyrmak bilen çäklenmän,
eýsem, durmuş derejelerini ýokar
landyrmaga, maşgalanyň maddy
ýagdaýyny gowulandyrmaga hem
mümkinçilik aldylar. Olaryň telekeçi
lik başlangyçlarynyň goldanylmagy
täze iş orunlaryny döretmäge hem
uly mümkinçilikleri berdi. Türkme
nistanyň Zenanlar birleşiginiň ýa
nynda olara wekilçilik edýän Işewür
zenanlaryň merkezi hereket edýär.
Bu merkeziň agzalary hormatly
Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, döw
let ähmiýetli syýasatlaryny ýurdu
myzyň hususy pudagynda zähmet
çekýän zenanlaryň arasynda çuň
many-mazmunda
wagyz-nesihat
etmek bilen birlikde, türkmen gelingyzlaryny telekeçilik işine çekmek
de hem ýokary işjeňlik görkezýärler.
Şonuň netijesinde milli ykdysadyýe
timiziň aýrylmaz bölegi bolan husu
sy ulgamda işleýän türkmen zenan
larynyň sany barha artmak bilen.
Dialogda Merkezi Aziýa döwlet
lerinde döredilen we hereket edýän
zenanlaryň jemgyýetçilik gurama
larynyň tejribesi hakynda-da gürrüň
edildi. Türkmenistanyň Zenanlar bir
leşigi hem zenanlaryň kanuny bäh
bitleriniň üpjün edilmegine, döwlet,
jemgyýetçilik, durmuş we işewürlik
gatnaşyklarynda olary goldamaga

mynasyp goşant goşýar hem-de şu
nuň bilen baglanyşykly başlangyçlar
dyr teklipleri öňe sürýär.
Duşuşygyň ahyrynda zenanla
ryň dialogyna gatnaşyjylaryň adyn
dan Merkezi Aziýa döwletleriniň
Baştutanlaryna Ýüzlenme, şeýle-de
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanla
rynyň dialogynyň forumynyň Jarna
masy kabul edildi. Forumyň işi we
onuň jemi boýunça kabul edilen
resminamalar sebitiň taryhynda il
kinji döredilen zenanlaryň resmi
bolmadyk bileleşiginiň durnukly
ösüşi ilerletmekdäki ornuny açyp
görkezýär.
Gahryman Arkadagymyza se
bitde we dünýäde parahatçylygy,
howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün
etmekde hem-de jogapkärli döwlet
işinde mundan beýläk-de üstünlik
ler, şeýle hem berk jan saglyk, uzak
ömür arzuw edýäris.

Gurbangül ATAÝEWA,
Türkmenistanyň Kärdeşler
arkalaşyklarynyň Milli
merkeziniň, Zenanlar
birleşiginiň Merkezi geňeşiniň
başlygy.

C M Y K

2021-nji ýylyò 10-njy awgusty, sişenbe.
kenarýaka etraplarynda +35... +40° yssy
bolar.
Türkm enb aş y şäh er ind e: how a
+38... +40°, basyşy 749 mm, çyglylygy
10 — 30 %.
Awazada: howa +37... +39°, basyşy
754 mm, çyglylygy 20 — 40 %.
Balkanabat şäherinde: howa +40... +42°,
basyşy 756 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

SÖHBETDEŞLIK

ATA KESBI OGLA HALAL
Häzirki ajaýyp döwrümizde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ata-babala
rymyzdan miras galan milli gymmatlyklar y aýap saklamakda we döwrebap
ösdürmekde kän işler amal edilýär. Şunlukda, döwrüň röwşüne çaýylyp,
täze many-mazmun bilen baýlaşdyr ylyp, senetçiligiň agaç ussaçylygy ugr y
hem-de hünärmentçilik barha rowaçlanýar. Ine, bu babatda gyzyklanyp,
golaýda Daşoguz welaýat ynyň Gurbansolt an eje adyndaky etrabynyň «Tä
ze zaman» geňeşliginiň ýaşaýjysy, il içinde agaç ussasy hökmünde tanalýan
Dädebaý Aşyrow bilen, söhbetdeş bolduk.
— Dädebaý aga, söhbetdeş
ligi agaç ussaçylygyna baş goş
magyňyza sebäp bolan ýagdaý
barada başlaýsak!
— «Ussaly oba biter» diýen atababalarymyzdan gelýän gowy aýtgy
bar. Il-günüň derdine ýarap, alkyş
almak — türkmeniň zandynda bar
häsiýet. Dädem öz döwründe oba
myzyň agaç ussasydy. Oňa Aşyr
ussa diýerdiler. Heniz ýaşlygymdan
dädemiň agaçdan aýna-gapydyr at
arabasy, künde, mala, boýuntyryk
ýaly zähmet gurallaryny ýasaýşyny
gözden sypdyrmazdym. Onuň eden
işiniň kösti bolmandy, islendik zady
sünnäläp bejererdi. Dädemiň adaty
agajy ýonup, timarlap ýasaýan gu
rallaryny öwran-öwran synlardym.
Dogrusy, şol wagtlar köplenç, däde
miň işini synlap, onuň töwereginde
bolmagym bu hünäre bolan yhla
symy, höwesimi artdyrdy. Soňlugy
bilen ol maňa agaç bilen işlemegiň
inçe syrlaryny öwredip başlady. Ýu
waş-ýuwaşdan ussaçylygy ele alyp
ugradym. Öz hünäriniň dowam et
diriljekdigine begenen dädem maňa
ak pata berdi.
— Agaçdan ýasalýan önüm
ler yhlasyňyzyň miwesi...
— Hawa, onuň üçin, ilki bilen,
ukyp-başarnyk hem ýadawsyz zäh
met gerek. Men 1972 — 1975-nji ýyl
lar aralygynda Büzmeýin şäherindäki
gurluşyk tehnikumyny tamamladym.
Ýaşlykdan höwes eden ugrumdan
bilim alyp, zähmet ýoluna başlama
gym meni has-da ruhlandyrdy. Täze
gurulýan jaýlaryň aýna-gapylaryny
bejerip, pol-petiklerini kakyp, ildeş
lerimiziň jaý toýlarynda kän alkyşdyr
taňryýalkasyn aldym. Oba adamla
rynyň ählisi diýen ýaly maldarçylyk
bilen bir hatarda ekerançylyga-da uly
üns berýär. Olara şular bilen bagla
nyşykly zähmet gurallary hem gerek
bolýar. Obadaşlarymyň sargyt eden
şol enjamlaryny ýasap ýa-da bejerip
berýärin. Esasy zatlaryň biri-de, atababalarymyzdan miras galan hünäri
dowam etdirýärin.

ýaly agaçlaryň sagdyn ösüp, köp ýa
şanlaryndan soky, soky daşy, juwazyň
oky ýasalýar. Aştagta, okara, çemçe,
susak ýaly öý-aşhana enjamlary ýer
li ak söwütden, toraňňydan ýasalýar.
Sebäbi, bu agaçlar ýumşak. Onsoň
şeýle agaçlary göwün diýen derejäň
de oýup, ýonup, timarlap, gerek bolsa,
nagyşlap hem bolýar.
— Bu senet üçin gadymy iş
Uzak asyrlaryň dowamynda atagurallaryny ulanýan ekeniňiz.
babalarymyza ýaraşygy, ygtybarly
— Ata-babalarymyz «Ata kesbi — og hem ykjamlygy bilen hyzmat eden
la halal» diýip, örän jaýdar aýdypdyrlar. 4, 6, 8 ganat ak öýlerimiziň süňňüni,

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daş
ky gurşawy goramak ministrliginiň Gid
rometeorologiýa baradaky gullugynyň
ýurdumyzda şu gün — 10-njy awgustda
bolmagyna garaşylýan howanyň ýagda
ýy barada berýän maglumat y
Aşgabatda: açyk howa bolup, gün
dogardan tizligi sekuntda 8 — 11 met
re ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+25... +27° maýyl, gündizine +38... +40°
yssy bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyg
lylygy 10 — 30 %.

Ahal welaýatynda: açyk howa bo
lup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+22... +27° maýyl, gündizine +36... +41°
yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +38... +40°, ba
syşy 733 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Tejen şäherinde: howa +37... +39°, ba
syşy 742 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly
howa bolup, gündogardan tizligi sekunt
da 9 — 14 metr, käýerlerinde 16 metre
çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+26... +31° maýyl, gündizine +37... +42°,

Mary welaýatynda: açyk howa bolup,
demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda
9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Ho
wa gijesine +20... +25° maýyl, gündizine
+34... +39° yssy bolar.
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Mary şäherinde: howa +37... +39°, ba
syşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Baýramaly şäherinde: howa +36... +38°,
basyşy 738 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Lebap welaýatynda: açyk howa bo
lup, demirgazyk-gündogardan tizligi se
kuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser.
Howa gijesine +18... +23° maýyl, gündizi
ne +34... +39° yssy bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +35... +37°,
basyşy 741 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Kerki şäherinde: howa +36... +38°, ba
syşy 736 mm, çyglylygy 5 — 25 %.
Daş og uz welaý at ynd a: az bulut
ly how a bolup, dem irg az yk-günd o
gard an tizlig i sek untd a 7 — 12 metr e
ýetý än şem al öws er. How a gijes in e
+19... +24° maýyl, gündizine +33... +38°
yssy bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +36... +38°,
basyşy 752 mm, çyglylygy 10 — 30 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +34... +36°,
basyşy 754 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!

HORMATLY RAÝATLAR!

Ussahanamdaky iş gurallarynyň agla
basy dädemden galan enjamlar. Bulary
hem-ä ýadygärlik hökmünde aýap, apa
lap saklaýaryn hem-de ulanýaryn.
— Adaty göz bilen sere
deniňde, agajyň hemmesi bir
agaç. Ýöne siz ýaly bu ugruň
inçe syrlaryna belet hünärme
niň gözi bilen seredeniňde,
agajyň agaçdan tapawudy kän
bolsa gerek!
— Teb ig at yň yns an yň zer urlyg y
üçin eçilen baýlyklar yn yň hetd i-ha
sab y ýok. Şol baýlyg yň bir ulg a
myn y hem agaç-dar agtlar emele
get irý är. Hut şon uň üçin -de ata-ba
balar ym yz agaç oturtm ag y, ýet iş
dirm eg i sog ap iş has aplapd yrlar.
Horm atly Prezidentimiziň başlangyjy
bilen her ýyl geçirilýän köpçülikleýin
bag nahallaryny oturtmak işleri öz göz
başyny şeýle mukaddes ýörelgelerden
alýar. Indi başky gürrüňimize dolanyp
gelsek, ýerini bilip ulansaň, agajyň ulykiçiligine, gaty ýa ýumşaklygyna gara
mazdan, zaýa boljagy ýok. Halkymyz
da: «Agaç gatysy soky bolar» diýilýär.
Örän dogry aýdylan söz. Tut, güjüm

esasan, ýerli gara söwüdiň hadalary
tutýar. Olaryň galyndylaryndan bolsa
oragyň, pyçagyň, teşäniň, çekijiň des
selerini ýasapdyrlar. Bu ýagdaý häzir
hem şeýle.
— Halypa-şägirtlik ýoly barada
hem kelam-agyz söz açaýalyň!
— Häzirki ajaýyp zamanamyzda el
işleri barha ýeňilleşýär. Ösen tehnolo
giýalar bu ugra hem ymykly ornaşýar.
Ussaçylygyny öwrenmäge, bu käri ele
almaga gelýänler örän kän. Geljekde
bu hünäriň dowam etdirilmegi üçin,
ony ýaşlara uly höwes bilen öwredýä
rin. Ogullarymy hem agaç ussasy edip
ýetişdirdim.
Başlangyç hünär mekdeplerinde bu
ugra uly üns berilýändigi diýseň be
gendirýär. Ýurdumyzyň, halkymyzyň
ýagty geljegi ugrunda ýadawsyz ala
dalanýan Gahryman Arkadagymyzyň
janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli
işleriniň hemişe rowaç bolmagyny ar
zuw edýäris!

Gözel SEÝIDOWA,
«Daşoguz habarlary»
gazetiniň işgäri.

«Türkmen-türk» paýdarlar 
täjirçilik banky
— kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, şol san
da hususy telekeçileri goldamak, ýurduň yk
dysady taýdan kuwwatlanmagyny gazanmak,
ilatyň durmuş üpjünçiligini ýokarlandyrmak mak
sady bilen, ýurdumyzyň işewür telekeçilerine
paýly gurluşyk hem-de önümçilik bank karzlary;
— raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda,
bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we
maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba ho
jalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk
serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin
zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksady
na, ýyllyk 10 göterim bilen, üç ýyl möhlete, 30 000
manada çenli berilýän kiçi göwrümli karzlary;
— durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bo
lan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn
almak maksadyna, ýyllyk 1 göterim bilen, 3 ýyl
ýeňillikli möhlete, umumy möçberi 6 müň ma
nada çenli berilýän «Ýaş çatynjalar» karzy;
— gündelik durmuş we hojalyk harytlaryny
satyn almak maksadyna, ýyllyk 15 göterim bi
len, üç ýyl möhlete, umumy möçberi 50 müň
manada çenli bolan sarp ediş karzy ýaly bank
karzlarynyň giň mümkinçiliklerinden peýdalan
maga çagyrýar.

Türkmenistanyň 
«Türkmenistan» döwlet
täjirçilik banky aşakdaky
lotlar boýunça
BÄSLEŞIK
yglan edýär
Lot № 1 — Aşgabat şähe
riniň Çandybil — Köpetdag şa
ýollarynyň aralygynda ýerleş
ýän meýdanyň bag ekilen 64
gektar böleginde damjalaýyn
usulda suwaryş ulgamynyň be
jergi işlerini ýerine ýetirmek.
Lot № 2 — Aşgabat — Da
şoguz awtoulag ýolunyň 45-nji ki
lometrliginiň gündogarynda ýer
leşýän meýdanyň bag ekilen 215
gektar böleginde damjalaýyn su
waryş ulgamyny gurnamak.
Bäsleşige gatnaşmaga gy
zyklanm a bild irý än tar aplar
degişli maglumatlary bankyň
merkezi edarasyndan iş günle
ri sagat 9:00-dan 17:00-a çenli
alyp bilerler. Bäsleşik boýunça
teklipler şu habaryň çap edilen
gününden soň, 30 (otuz) iş gü
nüniň dowamynda kabul edilýär.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň
Görogly köçesiniň 
79-njy jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon
belgileri: (+99312) 44-02-94,
44-02-96.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň
gerimini giňeltmek, raýatlarymyza amatly
mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Al
tyn asyr», «Goýum bank karty», «Maşgala»
bank kartlary, sanly ulgamda «Internet bank»,
«Mobil bank» we «Elektron söwda» hyzmat
lary arkaly ýerine ýetirilýän nagt däl hasap
laşyklaryň ähli amatlyklaryndan peýdalanma
ga-da çagyrýar.
«Altyn asyr» bank kartyňyza «Internet
bank» hyzmatyny birikdirip, ýurdumyzyň çä
ginde şu aşakdaky hyzmatlaryň töleglerini in
ternet arkaly amala aşyryp bilersiňiz:
— bank hasaplarynyň galyndylaryny we
hereketlerini görmek;
— ipoteka we beýleki bank karzlaryny
hem-de olaryň göterimleriniň töleglerini;
— «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk ulga
mynyň hyzmatlarynyň töleglerini;
— şäher telefon ulgamynyň hyzmatlarynyň
töleglerini;
— IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;
— internet (AŞTU) hyzmatlarynyň tölegle
rini tölemek;
— bank kart amallarynyň göçürmesini almak.
Doly maglumat almak üçin bankyň resmi in
ternet sahypasy: turkmenturkbank.com.tm

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
Aşgabat şäheri — 93-83-51, 93-24-78, 93-68-11/02, 42-27-93/94, 43-94-97/98;
Türkmenabat şäheri — 800422 9-61-68, 9-54-99; Daşoguz şäheri — 800322 2-42-51;
Mary şäheri — 800522 6-73-37, 6-74-73, 6-77-73; Kerki şäheri — 800444 2-53-91/92.
«Türkmen-türk» paýdarlar täjirçilik banky siziň hyzmatyňyzda!

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIKLI SÖWDA!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 25-nji awgustynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň,
Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy
№
t.b.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

1		

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

2			               3		    4	   	 5		     6

№
t.b.
1		

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

2			               3		    4	   	 5		     6
«TÜRKMENHALY» DÖWLET BIRLEŞIGINIŇ DESGALARY

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Aşgabat şäheri
1.

«Şatlyk» dükany, Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadan
çylyk köçesiniň 152-nji jaýy.

2.

Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi,
Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

3.

Söwda işleri,
2013 ý.

2 524,20

18 408 053,00

Hususy eýeçilige satmak

Söwda işleri,
2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

Bereket etrap alyjylar jemgyýetiniň senagat harytla
ryna niýetlenen ammary, Bereket şäheriniň Ş.Gara
jaýew köçesiniň 37-nji jaýy.

Ammar,
1976 ý.

555,40

96 417,00

Hususy eýeçilige satmak

Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň alyjylar jem
gyýetiniň «Garadaşly» bazary, Gurbansoltan eje
adyndaky etrabyň R.Ataýew adyndaky geňeşliginiň
Meňiş obasy.

Söwda we
hyzmat,
1979 ý.

Balkan welaýaty

638,41

17 315,00

Hususy eýeçilige satmak

Lebap welaýaty
5.

6.

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
«Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa”
söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň
Amyderýa şäherçesi.
Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyş
hanasy, Hojambaz etrabynyň Kerkiçi — Farap şaýoly.

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

Önümçilik,
1994 ý.

7.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi,
Oguz han etrabynyň Oguz h
 an şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

8.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra»
bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar,
Oguz han etrabynyň «Parahat» şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

1186,80

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

1335,70

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ DESGASY
Lebap welaýaty
Lebap welaýat Azyk önümçilik birleşiginiň «Altyn
asyr» maldarçylyk hojalygynyň edara jaýy, Türkme
nabat şäheriniň Ý.Bäşimow köçesiniň 1-nji jaýy.

Edara binasy,
1956 ý.

350,60

98 288,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
10. Serhetabat et önümleri bölümi, Serhetabat etraby
nyň Serhetabat şäheriniň Gündogar toplumynyň
3-nji jaýy.

Et önümlerini
372,70
öndürmek we gaýta
dan işlemek, 2015 ý.

1 025 610,40

Hususy eýeçilige satmak

11. Mary welaýat «Miwe» oba hojalyk senagat birleşi
giniň 3-nji dükany, Garagum etrabynyň «Ýagty ýol»
şäherçesi.

Söwda işleri,
1990 ý.

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

184,80

Lebap welaýaty
Jemgyýetçilik
iýmiti, 2013 ý.

82,70

Baº redaktor
Kakamyrat

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

Haly we haly
4 365,92
önümlerini
öndürmek, 1967 ý.

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
14. Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýar
lyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagty
ýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

15. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşykgurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesi
niň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

16. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gur
luş yk-gurn am a müd irlig i, Döwletli etr ab yn yň
Amyderýa şäherçesiniň S.A.Nyýazow adyndaky
köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

17. «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurlu
şykhyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etraby
nyň Parahat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň
1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama
işleri,
2013 — 2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

18. “Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurlu
şyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtaba
zar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şa
hu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Jemgyýetçilik
iýmiti, 1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýö
rite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeýle
hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplary we daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplary çagyrylýar.
Daşar y ýurtlar yň kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olar yň Türkmenistandak y şaham
çalar y we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyr ylmagyna
diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndak y Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň
degişli netijenamasy bolan ýagdaý ynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalar y kabul etmek we hasaba almak şu habar yň çap edilen
gününden başlap, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyr ylýar we bäsleşikli söwdalar yň başlanmagyna 24 sagat
galanda tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylary hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9:00-da başlanýar. Bäs
leşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradak y goşmaça maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeçiligi
goldamak bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyr ylýan desgalar
baradak y maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNINIŇ DESGASY
12. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 9-njy ulanyş enjamlary
sozuş bölegine degişli naharhanasy, Darganata etraby
nyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow adyndaky köçesi.

13. Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden
etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje
adyndaky köçesiniň 63-nji jaýy.

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

Mary welaýaty

9.

Ahal welaýaty

LEBAP WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

Daşoguz welaýaty

4.

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç      Hususylaşdyrmagyň
(işiniň ugry,
meýdany
bahasy  
şertleri
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

REJEBOW

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

Aşgabat şäherinde
Änew şäherinde		
Balkanabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
Daşoguz şäherinde
(+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
(+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
Türkmenabat şäherinde
(+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53; Mary şäherinde		
(+993 522) 6-06-87; 6-06-41.
Şu maglumatlar aşakdak y internet sahypasynda hem ýerleşdirildi:
www.fineconomic.gov.tm
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