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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ
ZENANLARYNYŇ ABRAÝ-MERTEBESI
ELMYDAMA BELENT BOLSUN!
Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy

AŞGABAT, 8-nji mart (TDH). Şu gün Söw
da-senagat edarasynda Türkmenistanda giň
den bellenilýän Halkara zenanlar gününe, Ga
raşsyz Watanymyzyň şöhratly zenanlarynyň
hormatyna bagyşlanan dabara geçirildi. Baý
ramçylyk çäresine ýurdumyzyň ýolbaşçylary,
ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edara
larynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
wekilleri gatnaşdylar.
Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çaga
ly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öň
debaryjylary hem-de jemgyýetçilik guramalary
nyň işjeň gelin-gyzlary, alymlar we medeniýet
işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeş zenanlary
bar. Şeýle hem ýurdumyzda işleýän diplomatik
wekilhanalaryň, halkara düzümleriň zenanlary
çagyryldy.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary as
tynda geçýän şu ýylda zenanlaryň ajaýyp baý
ramyna bagyşlanan dabaraly çäreler aýratyn
many-mazmuna eýedir. Döwlet Baştutanymyz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly,
baý milli mirasymyzy aýawly gorap saklamakda
we geljekki nesillerimize ýetirmekde zenanlaryň
hyzmaty uludyr. Zenanlar dessanlaryň, rowa
ýatlaryň, gahrymançylykly eposlaryň we söýgi
baradaky gazallaryň, kalplarda orun alan halk
aýdymlarynyň gahrymanlarydyr. Ussat zergär
ler gymmat bahaly metallardan we daşlardan
şaý-seplerini, joşgun bilen döreden gaýtalan
majak sungat eserlerini zenanlara bagyşlapdyr
lar. Zenanlardan ylham alyp döredilenleri sanap
geçmek halkyň, ýurduň taryhyny beýan etmegi
aňladar.
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 “Oguz han” köşkler toplu
myndan sanly ulgam arkaly baýramçylyk da
barasyna gatnaşyjylara goşuldy. Munuň özi
zenanlarymyzyň belent hormata, söýgä myna
sypdygyna aýdyň şaýatlyk edýär.
Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çäresine
gatnaşyjylary mübärekläp, ýurdumyzda daba
rasy uludan tutulyp, giňden bellenýän Halkara
zenanlar güni mynasybetli, şu ajaýyp baýram
güni ýurdumyzyň ähli zenanlaryny — mähriban
enelerimizi, eziz uýalarymyzy we gyzlarymyzy
gutlamaga şertiň dörändigine örän şatdygyny
belledi.
M i l l i L i d
 e r i m
 iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ata-babala
rymyz zenanlara sarpa goýmak, olaryň merte
besini belent tutmak ýaly milli däplerini müňýyl
lyklaryň dowamynda kämilleşdirip, mukaddeslik
derejesine ýetiripdir.
Mährem enä, wepaly ýanýoldaşa, mähri
ban uýa bolan aýratyn hormat, maşgalada ga
ýyn-gelin gatnaşyklarynyň kadalary asyrlardan
aşyp, halkymyzyň asylly däpleri hökmünde bi
ziň günlerimize gelipdir.

D ö w l e t B a ş t u t a n
 ym
 yz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, eneler äh
li döwürde-de türkmen jemgyýetinde aýratyn
orun eýeläpdir. Olar maşgala ojagynyň ýylysy
nyň hem-de jemgyýetiň ahlak esaslarynyň, ru
hy we ynsanperwer kadalarynyň gözbaşynda
durupdyr. Hakykatdan hem, ynsana ýaşaýşy
peşgeş beren ene hemişe-de tagzym edilmeli
mukaddeslikdir. Ol Watan, ýurt, toprak bilen deň
derejede goýulýandyr. «Ene toprak» diýlen dü
şünje hem ýöne ýerden dörän däldir. Şahyryň
dili bilen aýtsak, biz enäni «dünýäniň görki we
durky» hasaplaýarys.
Milli Liderimiz sözüni dowam edip, iň bagtly
perişdeler Zemine inip, enä öwrülermiş diýen
rowaýatyň bardygyny belläp geçdi. Eneleri be
gendirmek, razy etmek iň uly bagtdyr. Eneleriň
ak patasy, alkyşy ýollaryňy açýan gudrat hasap
edilýär. Rowaýatlara görä, gadym eýýamlarda
Zemini doňaklyk gurşap alanda, dünýäni halas
eden ene mähri bolupdyr.
Türkmen milletiniň bäş müň ýyldan hem
aňyrdan gaýdýan taryhynda belli zenan şahsy
ýetler öçmejek yz galdyrypdyr. Ajaýyp heýkeli
Nusaýdan tapylan, Parfiýanyň patyşasy Mitrida
tyň gyzy Rodoguna, «Güneşiň gyzy», «Asman
şalygynyň gyzy» ýaly dabaraly atlar bilen tarypy
ýetirilen zenan serkerde Zarina, watansöýüji
ligidir mertligi dilleriň senasyna öwrülen, «Gö
zellik şasy» Tumar şa, Gündogarda ilkinji ylmy
akademiýany esaslandyran halyf Al-Mamunyň
käbesi Merjen hatyn, Togrul soltanyň aýaly Al
tynjan hatyn, Beýik Seljuklar döwletiniň solta
ny Mälik şanyň gyzy Mahmelek hatyn, Soltan
Jelaleddin Meňguberdiniň aýaly Melike hatyn,
Gutlug Temiriň aýaly Törebeg hanym, Seljuk
soltany Gylyç Arslanyň gyzlary Melike Seljuk
hatyn we Göwher Nesibe hatyn, söz mülküniň
melikeleri hasaplanan Mahesti, Menije we Mäh
ri hatyn ýaly meşhur zenanlaryň öz döwründe
bitiren beýik işlerine dünýä haýran galýar diýip,
milli Liderimiz nygtady.
Ine, şolar ýaly meşhur zenanlaryň tagalla
sy bilen ençeme müňýyllyklaryň dowamyn
da halkymyzyň maşgala gymmatlyklarynyň
mukaddesligi aýawly saklanypdyr. Şol gym
matlyklar bolsa halkymyzda ruhubelentligi
hem-de ahlaklylygy, halallygy, sadalygy we
zähmetsöýerligi, ynsana sarpa goýmagy ter
biýeläp gelipdir.
Çeper elli türkmen zenanlarynyň tagallasy
arkaly özüniň nepisligi we gözelligi bilen göre
ni haýran galdyrýan türkmen halylarydyr ajaýyp
keşde-nagyşlary bütin dünýäde ykrar edilen
sungat eserleri hökmünde biziň günlerimize ýe
tirildi diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam
etdi.
Türkmen zenanlarynyň geçmişde bitiren be
ýik işleri barada näçe aýtsaňam bärden gaýd

ýar. Bu işleri entek öwrenmeli, dünýä ýaýmaly
diý ip, horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy.
Bellenilişi ýaly, biz Garaşsyzlyk döwründe yn
sanperwerligi, edep-terbiýäni, belent ahlaklyly
gy wasp edýän Halkara zenanlar gününi täze
many-mazmun bilen baýlaşdyryp, uly dabarala
ra besleýäris. Döwletimiz köp çagaly maşgala
lary hemmetaraplaýyn goldamak, olaryň ýaşa
ýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak barada
aýratyn alada edýär. Her ýyl Halkara zenanlar
güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mäh
ri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp
çagaly eneleri sarpalamak dabarasy geçirilýär.
Köp çagaly maşgalalaryň uly toparyna ýokary
amatlyklary bolan täze öýleriň açarlary gowşu
rylýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan
ýurdumyzyň zenanlarynyň ählisine, şol sanda
pensiýadaky enelere, öý hojalykçy we işleýän
zenanlara, talyp gelin-gyzlara, okuwçy hem-de
çagalar baglarynda terbiýelenýän körpe gyzla
rymyza pul sowgatlaryny gowşurmak indi asylly
däbe öwrüldi.
Häzirki döwürde Garaşsyz hem baky Bi
tarap Türkmenistanyň zenanlary ykdysady
ýetimiziň ähli pudaklarynda yhlasly zähmet
çekýärler. Olaryň arasynda başarjaň ýolbaş
çylar, alymlar, mugallymlardyr lukmanlar, te
lekeçiler, deputatlar hem-de diplomatlar bar.
Ýöne şol bir wagtda biz olaryň, ilkinji nobat
da, aladaçyl enelerdigini, wepaly ýanýoldaş
lardygyny, mähirli uýalar we gyzlardygyny,
maşgala ojaklarynyň eýeleridigini, edep-ek
ramyň, wepalylygyň hem-de gözelligiň nus
gasy bolup durýandyklaryny ýatdan çykar
maly däldiris diýip, milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow nygtady.
Zenanlarymyz biziň gazanýan ähli üstünlik
lerimize, ata Watanymyzyň kuwwatyny mundan
beýläk-de pugtalandyrmaga öz mynasyp go
şantlaryny goşýarlar. Geçirýän işlerimizde, jem
gyýetde demokratik kadalary, sagdyn durmuş
düzgünlerini ornaşdyrmakda, milli däp-dessur
larymyzy aýawly saklamakda hem-de ösdür
mekde olaryň aýratyn orny bardyr.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ykdy
sadyýetimiziň ähli pudaklarynda ösüşleri dur
muşa geçirmekde, giň gerimli maksatnamalary
amala aşyrmakda bitiren aýratyn hyzmatlary,
zähmetde, jemgyýetçilik durmuşynda gazanan
uly üstünlikleri, eziz Watanymyza wepaly, sag
dyn, ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge
goşýan asylly goşantlary üçin zenanlarymyz ýo
kary döwlet sylaglaryna we hormatly atlara my
nasyp bolýarlar.
Biz ösüp gelýän nesli terbiýelemäge, jemgy
ýetiň ruhy esaslaryny pugtalandyrmaga, watan
çylyk däplerini we umumadamzat gymmatlykla
ryny berkarar etmäge, zenanlaryň hukuklarynyň
hem-de bähbitleriniň goralmagyna, maşgalany
we eneleri goldamaga döwlet syýasatynyň ileri
tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde garaýarys.
Döwletimiz bu meselä geljekde hem aýratyn
ähmiýet berer. Türkmenistanyň zenanlarynyň
bagtyýar durmuşda ýaşamagy we işlemegi üçin
mundan beýläk-de ähli zerur şertler dörediler.
Ösüp barýan nesil, jemgyýetde ýokary ruhy-ah
lak gymmatlyklaryny gorap saklamak barada
hemişe alada ediler. Köp çagaly maşgalalara
döwlet tarapyndan berilýän goldaw-kömek yzy
giderli artdyrylar diýip, hormatly Prezidentimiz
aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip,
geçmişde ähli nusgawy şahyrlarymyzyň ze
nanlarymyzyň gözelligini, dür dökülýän elleri
niň çeperligini, edep-ekramyny, wepalylygyny,
işeňňirligini taryp edip, goşgy-gazal ýazyp,
eser döredendiklerini, türkmen gelin-gyzlary
nyň waspyny belentden ýetirendiklerini nyg
tady we beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly
Pyragynyň:
Dünýä sözi meňzär duzsuz tagama,
Söz içinde gelin-gyz hem bolmasa —–
diýen sözlerini mysal getirdi.
Bellenilişi ýaly, mährem eneler, zenanlar
ömürlerini halk üçin terbiýeli, düşünjeli perzent
ýetişdirmegiň aladasyna bagyş edýärler. Olar

milletiň bakylygynyň sütünidir. Hut şonuň üçin
hem enäni begendirmek, zenany begendirmek
dünýäni begendirmekdir. Enäni sylamak özüňi,
bütin dowamatyňy sylamakdyr.
— Abraý-mertebäňiz elmydama belent bol
sun! — diýip, döwlet Baştutanymyz arzuw etdi.
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 sözüniň ahyrynda mähriban
enelerimizi, eziz uýalarymyzy we gyzlarymyzy
ajaýyp bahar baýramy bilen ýene-de bir gezek
tüýs ýürekden gutlap, ýurdumyzyň ähli zenan
laryna berk jan saglyk, egsilmez bagt, maşgala
ojaklarynyň abadan bolmagyny arzuw etdi.
Dab ar a gatn aş yj yl ar yň ähl is in iň adyn
dan horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowa tüýs ýürekden gutlaglary
üçin hoşallyk bildirildi hem-de berk jan saglyk,
uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmegi, mäh
riban halkymyzyň abadançylygy ugrundaky be
ýik maksatlara ýetmekde üstünlikler arzuw edil
di.
Bu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli
arzuwlardyr gutlaglar, nurana, päk duýgular ba
radaky tüýs ýürekden çykýan sözler, ene mäh
ribanlygy we aladasy, ruhy jomartlyk üçin hoşal
lyklar beýan edildi.
Dabara gatnaşyjylaryň çykyşlarynda häzir
ki zaman türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň
durmuşynda zenanlaryň eýeleýän ornunyň
barha artýandygy barada aýdyldy. Nygtalyşy
ýaly, ýurdumyzyň Konstitusiýasy we milli ka
nunçylygymyzyň degişli namalary, şeýle hem
ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän aýalgyzlaryň bilimi, saglygy, olaryň durmuş-jemgy
ýetçilik derejesi bilen baglanyşykly maksatna
malar zenanlaryň hukuklaryny üpjün etmegiň
hem-de goramagyň ygtybarly kepili bolup çy
kyş edýär.
Türkm en ist and a döwlet iň hem iş elik ala
das yn y duýý an zen anlar yň kalb y hemm et a
raplaý yn gold aw y, maşg ala ojaklar ynd ak y
abad anç ylyg y, saýlap alan ugurlar ynd a öz
başarnyklaryny açyp görkezmäge, öz öňlerin
de bilim almagy, ählitaraplaýyn ösmegi, hünär
taýdan kämilleşmegi, mynasyp bagtyýar dur
muşy üpjün edýän uly geljegiň açylýandygyna
düşünip, çagalaryny asuda we abadan ýurtda
terbiýeläp ýetişdirmäge döredilen mümkinçi
likler üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa hoşallyk duýgularyndan
doludyr.
“Ýadymda” diýen aýdymyň ýerine ýetirilme
gi şu günki baýramçylyk dabarasynyň ajaýyp
we täsirli pursadyna öwrüldi. Aýdymyň sözle
ri we sazy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowa degişlidir. Bu eser dünýä
niň ähli gözelligini özünde jemleýän päk söýgini
wasp edýär.
Aýdym owadan owazy, ýüreklere aralaşýan
sözleri bilen ähli diňleýjileriň kalbynyň töründen
orun alyp, örän täsirli duýgulary galdyrdy, mu
nuň şeýledigine hemmeleriň joşgunly el çarpyş
malary şaýatlyk etdi.
Bahar öwüşginleri siňdirilip, baýramçylyk
görnüşinde bezelen zalda emele gelen aýratyn
mähirlilik pursatlary meşhur estrada artistleri
niň çykyşlary bilen dowam etdi. Olar türkmen
gelin-gyzlarynyň gözelligini, söýgini, baky ju
wanlygy hem-de gadymy türkmen topragynyň
berekedini wasp edýän ajaýyp milli mukamlary
we aýdymlary ýerine ýetirdiler. Görnükli mede
niýet işgärleri hormatly ene-mamalarymyzyň,
uýalarymyzyň we gyzlarymyzyň adyna mähirli
gutlaglarynydyr hoşniýetli arzuwlaryny beýan
etdiler.
Baýramçylyk konsertiniň tutuş maksatnama
syny mähirli we owadan, akylly we asylly, söý
ýän we söýülýän zenanyň hormatyna sena diýip
atlandyrmak bolar.
Watançylyk aýdymlary söýgi mukamlary we
gadymy äheňler bilen, halk döredijilik çykyşla
ry boýunça kompozisiýalar estrada çykyşlary
we halk sazlarynyň döwrebap derejede täze
den işlenilen sazlary bilen utgaşdyryldy. Kon
sert maksatnamasyna döredijiliginde türkmen
zenanynyň gözelligini, duýgur ene ýüreginde
jemlenen ýagşylygyň we pähim-paýhasyň nury

bilen şugla saçýan dünýäni wasp eden meşhur
şahyrlaryň sözlerine döredilen eserler hem gi
rizildi.
“Enä tagzym — mukaddeslige tagzym”
atly aýdym-sazly kompozisiýa baýramçylyk
maksatnamasynyň bezegi boldy. Oňa Türk
men döwlet medeniýet institutynyň, Döw
letmämmet Azady adyndaky Türkmen milli
dünýä dilleri institutynyň talyplary, çagalar
aýdym-saz toparlary gatnaşdylar. Dabara gat
naşyjylar bu çykyşy üns bilen diňlediler. Bu
ajaýyp sahna oýnunda gözellik, zenan bagty
hem-de wepalylyk, kalby päklik, egsilmez ene
söýgüsi hem-de mähribanlyk wasp edildi. Bu
duýgular bilen zenanyň keşbi aýrylmaz ara
baglanyşyklydyr.
Horm
 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 ýagşylygyň, kiçigöwünlili
giň, wepalylygyň, inçeden ajaýyp başarnygyň,
gözelligiň we gaýtalanmajak ussatlygyň nusga
syny alamatlandyrýan türkmen zenanynyň ab
raý-mertebesiniň hemişe belent tutulandygyny
nygtaýar. Bu sözlerde zenanlara däp bolan ga
raýyş beýan edilýär. Ajaýyp gelin-gyzlarymy
zyň eýeleýän möhüm orny olaryň gadymdan
gelýän asylly häsiýetinde jemlenendir: her bir
ene tebigaty boýunça durmuşymyzy söýgi we
mähir bilen gurşap, maşgalada, jemgyýetde,
döwletde ylalaşygyň bolmagyna ýardam edip,
maşgala ojagyny saklap, parahatçylygy üpjün
edýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen watan
çylyk aýdymy döwlet Baştutanymyza çäksiz ho
şallyk duýgusyna beslendi. Bu aýdymda döwrü
miziň beýik gadamlary, döwletli tutumlary wasp
edildi.
Soňra sahnada aýdymçylar — tejribeli us
satlar hem-de ýaş ýerine ýetirijiler biri-biriniň
yzyndan çykyş etdiler. Olaryň Diýarymyzyň ge
lin-gyzlaryna bagyşlan aýdymlarynda hormatsarpa hem-de söýgi, hoşallyk we iň oňat arzuw
lar utgaşdy.
Meşhur türkmen aýdymçylarynyň ýerine ýe
tirmegindäki baýramçylyk çykyşlarynda söýgi
we mähir, gelin-gyzlar, tebigatyň gözelligi ba
radaky aýdymlar dünýäniň dürli dillerinde ýaň
landy.
Ýüreklere täsir eden aýdym-saz eserleri şow
hunly çykyşlar bilen utgaşyp, dabara gatnaşy
jylary tans etmäge joşdurdy. Kalbyňy tolgun
dyrýan aýdym-sazly çykyşlar, joşgunly tanslar
şowhunly el çarpyşmalaryna hem-de baýram
çylyk gutlaglaryna ulaşdy. Aýdym-sazly şüwe
leň şahyrlara, kompozitorlara we aýdymçylara
joşgunly ylham berýän türkmen baharynyň gül
leýşini, zenan gözelligini beýan etdi.
Ajaýyp zenanlarymyza bagyşlanan daba
ranyň ahyrynda “Diýarymyň owadan, bagty
ýar zenanlary” diýen aýdym ýaňlandy. Onda
ýene bir gezek ähli enelerimize, uýalarymyza
we gyzlarymyza, zenanlaryň ählisine bagty
ýarlyk baradaky mähirli arzuw ýaňlandy. Olar
dünýämizi sazlaşyklylyk, döredijilik şatlygy
hem-de belent maksatlar bilen has-da gözel
leşdirýärler.
Konserte gatnaşyjylaryň ählisi bagtyýar ýa
şamaga, döredijilikli zähmet çekmäge we ukypbaşarnygyňy ýüze çykarmaga döredilen hemme
şertler üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowa tüýs ýür ekd en hoşallyk
sözlerini aýtdylar.
Baharyň we zenanlaryň bu ajaýyp baýram
çylygy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal
kynyşynyň ruhuna has-da kybap gelýär. Onda
döretmegiň hem-de täze durmuşyň şatlygy,
ajaýyp oňat başlangyjyň beýany bar. Bular bol
sa biziň ynamymyza, güýç-gaýratymyza we iň
oňat umytlarymyza hemişe itergi berip geldi.
Şu bahar günlerinde hemme ýerde Diýa
rymyzyň gelin-gyzlaryna dabaraly we mähirli,
resmi we şatlykly gutlaglar ýaňlandy. Olara çe
perçilik sergileri, çagalaryň we ýaşlaryň bäsle
şikleri, maslahatlardyr durmuş häsiýetli çäreler
bagyşlandy. Halkara zenanlar güni mynasybetli
baýramçylyk çykyşlary paýtagtymyzyň hem-de
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň esasy sahna
meýdançalaryny, konsert zallaryny gurşap aldy.
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2022-nji ýylyò 9-njy marty, çarşenbe.
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MÖH ÜM WAK AN YŇ ÖŇÜS YR AS YNDA

PREZIDENT SAÝLAWLARY:
DÖWLETIŇ WE HALKYŇ YKBALYNA JOGAPKÄRÇILIK
Täze zamananyň — Berkarar döwletiň täze
eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysyna
aýdyň sahypalaryň biri bolup girjek Türkmenis
tanyň Prezidentiniň saýlawlary barha golaýla
ýar. Milli saýlaw kanunçylygyna hem-de halkara
hukugyň kadalaryna laýyklykda ýokary gurama
çylyk derejesinde geçirilýän bu möhüm jemgy
ýetçilik-syýasy çärede halkymyz agzybirlikde we
jebislikde, demokratik ýörelgelerden ugur alyp,
döwlet Baştutany wezipesine iň mynasyp dalaş
gäre öz sesini berer.
Biz 12-nji martda geçiriljek Türkmenist a
nyň Prezidentiniň saýlawlar y boýunça tap
gyrlaýyn amala aşyr ylýan çäreler hakynda
giňişleýin söhbet etmek üçin Türkmenist anda
Saýlawlar y we sala salşyklar y geçirmek bo
ýunça merkezi topar yň başlygynyň orunba
sar y Amangeldi GANDYMOWA käbir sowallar
bilen ýüz tutduk.
— Söhbedimiziň başynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ge
çirmegiň kanunçylyk esaslary hakynda
gysgaça gürrüň beräýseňiz!
— Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 11-nji
fewralynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Masla
hatynyň mejlisindäki çuň manyly çykyşyndan we
nesihatlaryndan ugur alyp, 12-nji marta bellenen
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny ýo
kary guramaçylyk derejesinde geçirmek saýlaw
toparlarynyň öňünde durýan möhüm wezipedir.
Prezident saýlawlary ählumumy häsiýete eýe
bolup, giň bäsdeşlik esasynda guralýar. Ýurdu
myzyň 18 ýaşy dolan raýatlarynyň saýlamaga
hukugy bardyr we olar saýlawlara deň esaslarda
gatnaşýarlar. Şunda her saýlawçynyň bir sesi bo
lup, döwlet Baştutany raýatlar tarapyndan gösgöni saýlanylýar hem-de olar saýlawlara erkin,
meýletin gatnaşýarlar.
Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň
81-nji
maddasyna, Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasy
na laýyklykda, Prezident saýlawlary Milli Geňeşiň
Mejlisi tarapyndan bellenilýär. Şoňa görä-de, Milli
Geňeşiň Mejlisiniň şu ýylyň 12-nji fewralyndaky
karary bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň saý
lawlaryny 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçir
mek bellenildi. Saýlaw kodeksiniň 4-nji madda
syna laýyklykda, Türkmenistanda Saýlawlary we
sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topa
ryň 13-nji fewraldaky karary esasynda bolsa saý
law möwsüminiň 14-nji fewraldan başlanýandygy
yglan edildi. Bu kararlar köpçülikleýin habar beriş
serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi. Umu
man, Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Saýlaw
kodeksi, şeýle-de merkezi saýlaw toparynyň ka
rarlary saýlawlary geçirmegiň kanunçylyk esasla
ryny kesgitleýär.
— Prez ident saýlawlary boýunç a
dalaşg ärleri hödürlem ek we bellig e
almak işleriniň netijeleri barada-da
aýd aýsaňyz!
— Saýlawlar boýunça dalaşgär hödürlemek
işlerine Türkmenistanyň Demokratik, Agrar, Se
nagatçylar we telekeçiler partiýalary hem-de mer
kezi saýlaw toparynda bellige alnan raýatlaryň
teklipçi toparlarynyň 6-sy gatnaşdy. Raýatlaryň
teklipçi toparlarynyň her biri öz dalaşgärini golda
ýan saýlawçylaryň 10 müňden gowragynyň golu
ny ýygnadylar.
Saýlaw kodeksiniň 45-nji maddasyna laýyk
lykda, syýasy partiýalar tarapyndan dalaşgärleriň
3-si, 46-njy maddasyna laýyklykda bolsa raýat

laryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärleriň
6-sy hödürlenildi. Şunlukda, dalaşgärlige hödür
lenenler jemi 9 adam bolup, bellige almak möh
letiniň dowamynda, degişli kanunçylyga laýyk
lykda, dalaşgärleriň 9-sy hem merkezi toparda
bellige alyndy.

lawlary boýunça merkezi saýlaw toparynda milli
synçylaryň jemi 2726-sy bellige alyndy. Şolardan
544-si Demokratik partiýa, 355-si Senagatçylar
we telekeçiler partiýasy, 390-sy Agrar partiýa,
520-si Kärdeşler arkalaşyklary, 290-sy Zenan
lar birleşigi, 525-si Magtymguly adyndaky Ýaşlar
guramasy, 84-si raýatlar, 18-si hem dalaşgärler
tarapyndan bellenildi. Olar öz ygtyýarlyklarynyň
çäklerinde saýlaw möwsüminiň kanunçylyga la
ýyklykda geçirilişine syn edýärler. Milli synçylaryň
47,76 göterimini zenanlaryň düzýändigini-de aýt
mak gerek.
Ozal habar berlişi ýaly, milli synçylardan baş
ga-da, Türkmenistanda Garaşsyz Döwletleriň
Arkalaşygynyň Synçylar wekilligi hem öz işine
başlady. Oňa GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň
Başlygynyň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji
orunbasary L.Anfimow ýolbaşçylyk edýär. Synçy
lar wekilliginiň agzalarynyň borçlaryna GDA-nyň
halkara synçylaryny bellige almaga ýardam ber
mek, guramaçylyk meselelerini çözmek, synçy
lary sebitler boýunça paýlamak hem-de olaryň
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň ge
çiriljek günündäki işiniň tertibini kesgitlemek, syn
çylaryň hasabatlarynyň görnüşlerinidir seljerme
lerini taýýarlamak wezipeleri girýär.
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şan
haý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyz
matdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň
Guramasyndan we daşary ýurt döwletlerinden
ýene-de halkara synçylaryň ýurdumyza gelmegi
ne garaşylýar.
Ýeri gelende, ýakynda «Garagum» otelinde
ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy
nyň, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik ut
gaşdyryjysynyň we BMG-niň Ösüş maksatnama
synyň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň alyp
barmagynda saýlaw işlerine gatnaşýan döwlet
edaralarynyň işgärleri üçin okuw maslahatlarynyň
geçirilendigini hem aýtmaly.

— Birnäçe tapgyrdan ybarat bolan
nobatdaky saýlaw möwsümi boýunça
häzirki günlerde nähili çäreler alnyp ba
rylýar?
— Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary
na taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly ge
çirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy esasynda
bu ugurda amala aşyrylmaly işleriň tertibi hem-de
möhletleri kesgitlenildi. Saýlaw möwsümi saýlaw
lary bellemek, saýlaw möwsümini yglan etmek,
saýlaw uçastoklaryny döretmek, olary enjamlaş
dyrmak, milli hem-de halkara synçylary bellige al
mak, dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak,
wagyz işlerini guramak, ses bermegi geçirmek,
onuň netijelerini jemlemek hem-de yglan etmek
ýaly köp sanly çäreleri öz içine alýar.
Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklyk
da, häzirki günlerde saýlawlar güni öz ýaşaýan
ýerinde bolup bilmejek raýatlaryň saýlaw uças
togynda öňünden ses bermek çäreleri dowam
edýär. Ol 2-nji martda başlandy we 11-nji marta
çenli her gün sagat 08:00-dan 18:00-a çenli geçi
rilýär. Öňünden ses bermek saýlawlar güni uzak
möhletli iş saparyna, dynç alşa gidýän ýa-da haý
sydyr bir beýleki sebäplere görä, öz hemişelik ýa
şaýan ýerinde bolup bilmeýän raýatlar üçin göz
öňünde tutulandyr.
Şu günlerde ýurdumyzda saýlawlaryň öň ýa
nyndaky wagyz işleri hem dowam edýär. Da
laşgärler wagyz işlerini geçirmek üçin özlerine
berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan
peýdalanyp, welaýatlarda hem-de Aşgabat şä
herinde öz maksatnamalaryny tanyşdyrmak üçin
saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirýärler, köpçü
likleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler.
Ýeri gelende bellesek, duşuşyklar jemgyýetçiligiň,
edara-kärhanalaryň zähmetkeş toparlarynyň we
killeriniň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň gatnaş
magynda işjeň ýagdaýda geçýär. Nobatdaky tap
gyryň çäklerinde ýurdumyzda şeýle duşuşyklaryň
50-den gowragy geçiriler. Munuň özi türkmen
jemgyýetinde demokratik ýörelgeleriň barha da
baralanýandygynyň aýdyň beýanydyr.
— Metbugatda iň ýokary döwlet wezi
pesine saýlawlar üçin Türkmenistanda
hem-de daşary ýurtlarda saýlaw uças
toklarynyň döredilendigi habar berildi.
Şu barada giňişleýin gürrüň beräýseňiz!
— Saýlaw kodeksiniň 39-njy we 40-njy mad
dalaryna laýyklykda, saýlaw uçastoklary degişli
etrap, şäher saýlaw topary tarapyndan yzygiderli
tertip boýunça belgilenip, saýlawçylaryň ses ber
mäge gatnaşmagy üçin amatly bolar ýaly tertip
de döredilýär. Saýlaw uçastoklary 20-den 2 mü
ňe çenli saýlawçy sany bilen, kähalatlarda bolsa
saýlawçy sany 20-den az bolan saýlaw uçastok
lary hem döredilýär.
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda
ses bermegi geçirmek üçin ýurdumyz boýun
ça saýlaw uçastoklarynyň jemi 2577-si, şol san
da Ahalda 364, Balkanda 272, Daşoguzda 523,
Lebapda 559, Maryda 549, Aşgabat şäherinde
310 saýlaw uçastogy döredildi. Şeýle-de daşary
ýurtlarda bolýan raýatlarymyzyň saýlawlara gat
naşmak hukugyny üpjün etmek maksady bilen,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň teklip

namasy esasynda döwletimiziň daşary ýurtlarda
ky diplomatik wekilhanalarynyňdyr konsullyk eda
ralarynyň ýanynda saýlaw uçastoklarynyň 41-si
döredildi.
Saýlaw uçastoklarynyň merkezleri, araçäkleri
we belgisi hakyndaky maglumatlar ýerli metbugat
neşirlerinde çap edilip, ilatyň dykgatyna ýetirildi.
Ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmek boýunça
alnyp barylýan işleriň çäklerinde Aşgabat şähe
rindäki we welaýatlardaky saýlaw uçastoklarynyň
birnäçesinde saýlawlar güni ses bermegiň geçi
rilişini onlaýn usulda merkezi saýlaw toparynyň
saylav.gov.tm saýtynda göni ýaýlymda halk köp
çüligine ýetirmek meýilleşdirilýär.
Häzirki şertlerde saýlaw uçastoklarynda ses
berlende, saýlawçylaryň ýokanç kesellerden go
raglylygyny üpjün etmek hem öňde durýan wajyp
wezipeleriň biridir. Şoňa görä-de, Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrliginiň degişli
buýrugyna laýyklykda, saýlaw uçastoklarynda ýo
kanç keselleriň öňüni almak boýunça ýerine ýeti
rilmeli çäreleriň düzgünleri kesgitlenildi.

— Saýlaw möwsüminde raýatlary
habarly etmegiň we wagyz işlerini ge
çirmegiň mümkinçilikleri nähili kesgitle
nilen?

— Dalaşgärler bellige alnandan soň wagyz iş
leri başlandy we ol 10-njy martda tamamlanýar.
Açyklyk hem-de aýanlyk, wagyz işleriniň erkinligi
ýörelgelerine laýyklykda, dalaşgärleriň ählisi üçin
deň mümkinçilikler döredilip, köpçülikleýin habar
beriş serişdelerinde tölegsiz we deň şertlerde çy
kyş etmek mümkinçiligi kepillendirildi. Olar wagyz
işlerini geçirmegiň görnüşini hem-de häsiýetini
özbaşdak kesgitlemäge hukuklydyrlar.
Merkezi saýlaw topary saýlaw maksatnamala
ryny saýlawçylara düşündirmeklerini gazanmak
maksady bilen, dalaşgärleriň saýlawçylar bilen
duşuşyklarynyň, geçirjek ýygnaklarynyň tertibini
tassyklady we olar welaýatlarda hem-de Aşgabat
şäherinde geçirilýär. Merkezi we ýerli saýlaw to
parlarynyň agzalary metbugat neşirleriniň sahy
palarynda, teleýaýlymlarda saýlawlara taýýarlyk
işleriniň alnyp barlyşy hakynda ýurdumyzyň ra
ýatlaryna habar berip durýarlar.
Merkezi toparyň internet saýtynda onuň saý
law möwsümine dahylly kabul edýän kararlary,
— Türkmenistanyň Prezidentiniň
düzgünnamalar, täzeliklerdir habarlar dessin ýaý
saýlawlaryna, adatdakylar ýaly, milli
radylýar. Şeýle-de ses bermegiň, öňünden ses
synçylar bilen birlikde, halkara synçylar
bermegiň, saýlaw býulletenlerini doldurmagyň
hem gatnaşýarlar. Olar, esasan, haýsy
düzgünlerini düşündirýän wideoşekiller teleýaý
guramalaryň we ýurtlaryň wekillerinden
lymlarda yzygiderli görkezilýär. Dalaşgärler mak
ybarat bolar?
satnamalaýyn çykyşlary üçin deň şertlerde we
tölegsiz tertipde efir wagty bilen üpjün edilýär.
— Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna la Olara merkezi neşirler bolan «Türkmenistan»,
ýyklykda, ýurdumyzda geçiriljek Prezident saý «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetlerinden, «Aş

gabat», «Ahal durmuşy», «Balkan», «Daşoguz
habarlary», «Türkmen gündogary», «Maru-şa
hu-jahan» gazetleriniň sahypalaryndan deň ýer
berilýär.
Dalaşgärler we olaryň ynanylan wekilleri saý
lawçylaryň arasynda işjeň hereket edýärler. Saý
lawçylar bilen geçirilýän ýygnaklarda köp ses
almak ugrundaky bäsleşik ýaýbaňlandy. Duşu
şyklardyr ýygnaklar merkezi we ýerli köpçülikleýin
habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilýär.
Merkezi saýlaw topary hem saýlaw işlerinde er
kinligiň we açyklygyň üpjün edilmegi üçin KHBSniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýar.
— Prezident saýlawlary islendik döw
letiň we jemgyýetiň durmuşynda ykbal
kesgitleýji waka hasaplanýar. Türkme
nistanda iň ýokary döwlet wezipesine
saýlawlaryň esasy wajyplygy nämede
jemlenen?
— «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ge
çiriljek Prezident saýlawlary ýurdumyzda demok
ratiýanyň barha kämilleşýändigini, halkymyzyň
hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty
ny doly goldaýandygyny, syýasy we ykdysady
taýdan durnukly, berk binýatly, kämil türkmen
jemgyýetiniň kemala gelendigini hem-de Diýary
myzdaky ösüş-özgerişleriň dowamat-dowam bol
jakdygyny aýdyň görkezer. Şeýle-de nobatdaky
saýlawlar milli Liderimiziň: «Men ýurdumyzy ös
dürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşyn
da häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary
esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol ber
megi makul bilýärin» diýen parasatly jümlesiniň
ýurdumyzyň syýasy durmuşynda aýratyn manymazmuna eýe bolýandygyny dolulygyna äşgär
eder. Prezident saýlawlary bagtyýar geljegimizi
nazarlaýan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyl
larda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli
maksatnamasy» boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň
güýçli depginde amala aşyrylmagynyň üpjün edil
meginde, jemgyýetiň has-da demokratiýalaşma
gynda hem möhüm ähmiýete eýe bolar.
Pursatdan peýdalanyp, 12-nji martda geçiriljek
Prezident saýlawlary gününde ýurdumyzyň saý
law hukukly raýatlarynyň ählisini degişli saýlaw
uçastoklarynda iň mynasyp dalaşgäre ses ber
mäge çagyrýarys. Çünki saýlawçylaryň her biriniň
sesi ata Watanymyzyň bagtyýar geljegini kesgit
leýän wajyp çözgütdir.
— Biziň bilen söhbetdeş bolmaga wagt ta
pyp, beren anyk hem gyzykly maglumatlaryňyz
üçin Size köp sagbolsun aýdýarys.

Söhbetdeş bolan Aýgül RAHYMOWA.
«Türkmenistan».

TOÝ DÖWRESINDE

ZEMINIŇ ZYNATY, DURMUŞYŇ ÝAZY
Düýn Halkara zenanlar gü
nüniň dabaralary ýurdumyzyň
ähli künjegini, her bir öý-ojagy
gurşap aldy. Baýramçylygyň
gahrymanlarynyň — mährem
eneleriň, nowjuwan gelin-gyzla
ryň hormatyna ajaýyp gutlaglar

aýdylyp, şygyrdyr aýdym-sazlar
ýaňlandy.
Bahar pasly bagtyýarlykdyr,
sazlaşykdyr!
Bahar pasly tebigatyň gaý
tadan janlanyp, ýaşaýşyň täze
keşbe girmegidir!

Baharda mähriban zenanlara
meňzeşlik bar.
Bahar paslynyň joşguny bi
len täze döwrüň — Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Gal
kynyşynyň belent ruhunda berk
baglanyşyk bar! Şoňa görä-de,

“Halkyň Arkadagly zamanasy”
ýylyn yň bah ar yn yň baş ynd a
baýram edilen Halkara zenanlar
güni aýratyn joşguna beslendi.
8-nji martda Söwda-senagat
edarasynda ýurdumyzyň ähli ge
lin-gyzlarynyň hormatyna gura
lan dabara owadan bahary hasda gözelleşdiren mähribanlygyň
baýramyna aýratyn öwüşgin ber
di. Oňa köp çagaly eneler, zähmet
weteranlary, önümçiligiň öňdeba
ryjylary, jemgyýetçilik gurama
larynyň işjeň agzalary, alymlar,
medeniýet işgärleri, dürli pudak
larda zähmet çekýän gelin-gyz
lar we ýurdumyzdaky diplomatik
wekilhanalaryň zenanlary gatnaş
dylar. Dabarada sanly wideoara
gatnaşyk arkaly hormatly Prezi
dentimiziň baýramçylyk gutlagy
diňlendi. Milli Liderimiziň zenan
mertebesi, mähribanlygy hem-de
asyllylygy hakynda aýdanlary,
milli mirasa, halk döredijiligine
salgylanyp beren gürrüňleri hasda tolgundyryjy boldy.
Zenanyň bagty Zeminiň bag
tydyr.
Enäniň şatlygy hemmäniň
şatlygydyr.
Ene bagtyýar — nesil bag
tyýar. Nesil bagtyýar — il-halk
bagtyýar.

Maşgalanyň abadanlygy —
ýurd uň row açlyg y. Bu hak y
kat Gahryman Arkadagymyzyň
«Enä tagzym — mukaddeslige
tagzym» diýen paýhasynda aý
dyň beýanyny tapýar.
Baýr amç ylyk dab ar as ynd a

sungat ussatlarynyň ýerine ýe
tiren aýdym-sazly çykyşlary ene
mukaddesliginiň, nurana zenan
dünýäsiniň, gözelligiň, bagtyýar
durmuşyň waspy bolup ýaňlandy.
Toý dabaralary eziz eneleri
miziň, mähriban gelin-gyzlary

myzyň göwünlerini galkyndyryp,
bagtyýar döwrümize buýsanjy,
Garaşsyz Watanymyza söýgini
has-da artdyrdy.

(Ýörite habarçymyz).
Surata düşüren Meretdurdy ROZYÝEW.

C M Y K

2022-nji ýylyò 9-njy marty, çarşenbe.

BAGTYÝARLYGYŇ WASPY

SUNGAT ÄLEMINIŇ
BAHARY

B

erkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döw
ründe il bähbidine gönükdirilen beýik işler Türkmenis
tanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda özü
niň oňyn netijelerini berýär. Ylmy esasda ýöredilýän
döwlet syýasaty ýurdumyzyň halkara derejedäki yn
sanperwer gatnaşyklaryny dünýä ýaýýan ösen jem
gyýetçilik ýörelgelerine esaslanandyr. Gahryman
Arkadagymyz milli medeni mirasymyzyň düýpli öw
renilmegi hem-de giňden wagyz edilmegi babatda
ummasyz alada edýär. Mähriban Arkadagymyzyň
paýhasyndan dörän ajaýyp binagärlik eserlerini sa
nasaň, sogaby bar. Olardan milli Lider bilen halkyň
jebislig in i görkezýän «Arkadag» binasy, ýurdumy
zyň abadançylygynyň nyşany bolan «Abadançylyk»,
belent ösüşlerimizi aňladýan «Ýyldyz», täze açyşla
ry alamatlandyrýan «Ylym», mukaddes taryhymyzyň
buýsanjynyň beýany bolan «Ak bugdaý», saglyga,
sporta bagyşlanan «Sagdynlyk» ýaly binalary görkez
mek bolar. «Zemin», «Ebedilik», «Jebislik», «Ösüş»,
«Erkanalyk» we başga-da ajaýyp binalar bolsa hal
kymyzyň medeni mirasynyň, şu günki bagtyýarlygy
nyň, geljege barýan belent gadamlarynyň beýanydyr.
«Welosiped» we «Türkmen alabaýy», «Polatly» we
«Ýanardag» monumentleri dünýä sungatynyň tary
hynda hem täzelik hasaplanýar. Şeýle-de «Türkmeniň
ak öýi» binalary häzirki zaman binagärlik sungatyna
hem özboluşly goşantdyr. Türkmeniň ak öýüniň köşk
derejesine getirilmegi hem-de onuň sahnasynda ahal
teke bedewiniň çarpaýa galmagy ýurdumyzyň gülläp
ösüşleriniň beýany bolup, dünýä ýaň salýar. Täze gu
rulýan binalarymyzdaky owadan mozaika taslamala
ry paýtagtymyzyň görküne görk goşýar. Çünki olaryň
ählisi mähriban Arkadagymyzyň paýhasyndan döräp,
dünýäde deňi-taýy bolmadyk çeper eserler hökmünde
zamanamyza nur çaýýar. Bu gözellikleriň waspynyň
eserlere geçirilmegi olaryň sungat ussatlarymyzyň yl
ham çeşmesidiginden habar berýär.
Gahryman Arkadagymyz sungata uly sarpa goý
ýar we özüniň döreden gymmatly eserleri, aýdymsazlary bilen halkymyzda egsilmez buýsanç hem
söýgi döredýär. Ähli halkymyz bilen birlikde şekil
lendiriş we amaly-haşam sungatynyň ussatlary hem
milli Liderimiziň paýhasa ýugrulan kitaplaryndan yl
ham alyp, medeni mirasymyzy wasp edýän eserleri
döretmegi özlerine uly bagt hasaplaýarlar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň bahar
paslynyň ilkinji günleri-de şatlykly wakalar bilen baş
landy. Döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi bi
len, Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen
«Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky
waspy» atly halkara maslahat we sergi ýurdumyzyň
medeniýet, sungat işgärleriniň halkymyza ajaýyp
sowgady boldy.
Ýurdumyzyň suratkeşleriniň Türkmenistanyň Söw
da-senagat edarasynyň binasynda ilkinji gezek gura
lan sergisi ajaýyp türkmen baharyny, gelin-gyzlaryň
çeper el işlerini we milli mirasymyzy, amaly-haşam
sungatynyň eserlerini bir ýere jemledi. Sergide ça
galar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylarynyň, Türk
men döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň we Döwlet
çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň hem-de mu
gallymlarynyň, Suratkeşler birleşiginiň hem-de onuň
welaýatlardaky şahamçalarynyň agzalarynyň, Şekil
lendiriş sungaty muzeýiniň hem-de Döwlet mede
niýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň hazynasyndaky
naýbaşy eserler görkezildi. Türkmenistanyň halk su
ratkeşleri Babasary Annamyradowyň, Saragt Baba
ýewiň, Annadurdy Almämmedowyň, Ada Gutlyýewiň,
Işanguly Işangulyýewiň, Meret Gylyjowyň, Dursun
solmaz Muhammedowanyň we beýleki ussat surat
keşleriň aýratyn guralan sergi pawilýonlary has-da
täsirli boldy. Sergide görkezilen eserlerde Watany
myzyň gülläp ösüşleriniň, halkymyzyň bagtyýar dur
muşynyň belent beýany bar. Şonuň üçin mukadd es
Gar aşs yzlyg ym yz y alan ym yzd an bär i türkm en su
ratk eşler in iň ählis in iň gatn aşm ag ynd a gur alan
sergi mähr iban Arkadagymyza bolan söýgimizi hasda artdyrdy.
Biziň her birimiziň parahat we asuda ýaşamagy
myz, döredijilikli zähmet çekmegimiz üçin atalyk ala
dalary edýän, sungatyň hak Howandary Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, başy dik, alyp barýan il-ýurt
bähbitli işleri rowaç bolsun!

Ahatmyrat NUWWAÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik
akademiýasynyň rektory, medeniýeti öwreniş
ylymlarynyň kandidaty.
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ÝURT GARŞY ALSYN, MÄHRIBAN ENELER!

Öňňin Aşg ab atd a we ýurd um yz yň
welaýatlarynda Halkara zenanlar güni my
nasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň
Permany bilen «Ene mähri» diýen hormatly
ada mynasyp bolanlara täze öýleriň açarla
ryny gowşuryş dabaralary geçirildi.
AŞGABAT.
Paýtagtymyzyň Büzmeýin
etrabynyň Altyn asyr köçesiniň ugrunda ýer
leşýän 4 gatly, 32 öýli ýaşaýyş jaýynyň giň
howlusy toý şatlygyna beslendi. Baýramçylyk

bilen utgaşan türkmen toýlarynda milli däpdessurlar ýerine ýetirildi, ak öýler dikilip, toý
gazanlary ataryldy.
Baýramçylyk mynasybetli täze jaý alan 8 ça
galy zenanlaryň biri Annagözel Begenjowadyr.
Bu agzybir maşgalada 5 ogul, 3 gyz bar. Olaryň
täze goňşusy bolan Döwletmyrat bilen Sähra
gül Gurbanmyradowlaryň bagtyýar maşgala
synda hem 5 ogul, 3 gyz terbiýelenýär.
Täze jaýdan paýly bolanlaryň hatarynda
Natalýa Saltykowa, Ogulgerek Aýmuhamme

AHAL. Halkara zenanlar gününiň dabaralary welaýa
tyň ähli ýerinde şatlyk-şowhuna beslendi. Hormatly Pre
zidentimiziň Permany esasynda «Ene mähri» diýen hor
matly ada mynasyp bolan köp çagaly eneleri sylaglamak
esasy baýramçylyk dabaralarynyň biri hökmünde göwün
göteriji häsiýete eýe boldy. Her ýylönümçilikde öňdebary
jy zenanlaryň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanmagy,
sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp
ýetişdiren enelere «Ene mähri» diýen hormatly adyň da
kylmagy zenanlara goýulýan sarpanyň aýdyň nyşanydyr.
Köp çagaly bagtyýar eneleriň birnäçesine hormatly Pre
zidentimiziň adyndan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan öý
leriň sowgat berilmegi Halkara zenanlar gününiň şanyna
geçirilýän dabaralara aýratyn öwüşgin çaýdy. Öýleriň açar
larynyň gowşurylyş dabaralary hakyky toý ruhuna beslenip,
aýdym-sazyň joşgunly owazyna ulaşdy. Änew şäheriniň
«Galkynyş» ýaşaýyş jaý toplumyndaky 4 gatly döwrebap
ýaşaýyş jaýyndan öý sowgat alan, Ak bugdaý etrabyndan
öý hojalykçy Aknur Hojaýewanyň şatlygynyň çägi ýok.
— Maňa «Ene mähri» diýen hormatly at dakyldy. Ähli
amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýyndan bäş otagly öýüň açary
gowşuryldy. Şu mynasybetli geçirilen dabara gatnaşyp, juda
tolgundyryjy pursatlary başdan geçirdim. Hormatly Preziden
timiz köp çagaly eneler barada aýratyn alada edip, olaryň
durmuş-ýaşaýyş şertlerini birjik-de ünsden düşürmeýär. Mu
nuň şeýledigine bu gün öz durmuşymda ýene-de bir gezek
göz ýetirdim. Sekiz çaganyň — bäş gyz, üç ogul perzendiň
enesi hökmünde özümiz barada edýän bimöçber aladalary
üçin milli Liderimize ene ýüregimden egsilmez alkyş aýdýa
ryn — diýip, Aknur gelneje ýürek buýsanjyny paýlaşdy.

Aýdo ŞEKEROW.
(Öz habarçymyz).

dowa hem bar. Olaryň ojaklary-da Halkara
zenanlar gününde goşa toýa, goşa şatlyga
beslendi.
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan
öý hojalykçy Ogulgerek Aýmuhammedowa 4
gyzyň, 4 ogluň enesi. Onuň bilen gürrüňdeş
bolanymyzda: «Hormatly Prezidentimiziň Şa
serpaýyny, üç otagly öýüň açaryny almak
bagty maňa-da nesip etdi. Muňa ähli maşga
lamyz bolup begenýäris, milli Liderimize müň
keren alkyş aýdýarys.

BALKAN. Welaýatyň merdana hem
agzybir ýaşaýjylary Halkara zenanlar
güni mynasybetli, türkmeniň ýüzüniň
tuwagyna deňelen gelin-gyzlarymyzyň
şanyna guralan dabaralary juda be
lentden tutup, ýatda galyjy, täsirli çä
relere beslediler. Buýsançly dabaralar
Balkan welaýat häkimliginiň mejlisler
zalynda öz mynasyp başlangyjyny
tapdy. Bu ýerde welaýatyň etraplar
ydyr şäherlerinden gelen, “Halkyň
Arkadagly zamanasy” ýylynda «Ene
mähri» diýen hormatly ada mynasyp
bolan balkanly zenanlara döwlet Baş
tutanymyzyň adyndan gymmat ba
haly sowg atlar dab ar aly ýagd aýd a
gowş ur yld y. Dab ar ad a çyk yş eden
ler Gahryman Arkadagymyzyň özleri
barada, halkymyz hakynda, esasan
hem, türkmen zenanlary babatynda
edýän çäksiz aladalary üçin milli Lide

rimize çuňňur hoşallyklaryny buýsanç
bilen beýan etdiler.
Welaýatda “Ene mähri” diýen hor
matly ada mynasyp bolan zenanlaryň
birnäçesine Balkanabat şäherinde tä
ze gurlan köp gatly ýaşaýyş jaýyndan
ähli amatlyklary bolan dört otagly täze
öýleriň açarlarynyň gowşurylmagy my
nasybetli guralan dabaralar hem ýoka
ry ruhubelentlige beslendi. “Ene mäh
ri” diýen hormatly adyň eýeleri bolan
zenanlaryň öz maşgalalary bilen täze
öýlere göçüp gelmekleriniň şanyna tu
tulan dabarada döwrebap aýdym-sazlar
belentden ýaňlandy.
— Biziň maşgalamyza berlen dört otag
ly täze öý üçin Gahryman Arkadagymyza
alkyşymyzyň çägi ýok. Bize bolelin we
bagtyýar durmuşda ýaşamaga, halal
zähmet çekmäge, çagalarymyzy edep
li-ekramly, ilhalar, ylymly-bilimli, watan

DAŞOGUZ. Halkara zenanlar güni welaýatda köp çagaly
eneleriň hem toý şatlygyny artdyran bagtly wakalara beslen
di. Gahryman Arkadagymyzyň adyndan bu ajaýyp baýramçy
lyk mynasybetli köp çagaly eneŞemşat Rejepowa hem täze
jaýdan öý berildi.
Ajaýyp bahara görk berýän toý gününde döwletli maşgala
lar täze jaýda toý tutup, baýramçylygyň şatlygyny artdyrdylar.
«Ene mähri» diýen hormatly at dakylyp, täze jaýdan öýli bol
mak bagty miýesser eden mährem eneler maşgala gatnaşyk
laryny pugtalandyrmak, eneligi we çagalygy goramak, ilatyň
durmuş-ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmak babatda döwlet
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynda amala aşyrýan beýik
işleri, yzygiderli aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza al
kyş sözlerini aýtdylar.

MARY. Halkara zenanlar güni biziň köp çagaly enelerimiz
üçin goşa baýram, goşa toý bolup geldi. Sekiz we şondan köp
çagany dünýä inderip, terbiýeläp ýetişdiren enelere hormat
ly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, «Ene mähri» diýen
hormatly at berildi. Olaryň käbirine täze ýaşaýyş jaýlarynyň
açarlary hem gowşuryldy.
Täze öý almak bagtyna eýe bolan köp çagaly maşgala
laryň biri-de Murgap etrabynyň Murgap şäherinde ýaşaýan
Şemşat Mommyýewadyr. Öý bikesi Şemşadyň 5 ogly, 3 gy
zy bar.
8 perzendi dünýä inderen mährem enelerimiziň ýene birine
Anypa Mämmetjanowa diýýärler. Ol Ýolöten etrabynyň Döw
letli geňeşliginde ýaşaýar. Onuň maşgalasyna-da 3 otagly
döwrebap öý sowgat berildi. Anipa hem ýanýoldaşy Dathuda
bilen 6 ogly, 2 gyzy terbiýeläp ýetişdirýär.
Biz hem täze jaýa göçüp baran köp çagaly maşgalalara
«Ýurt garşy alsyn!» diýýäris.

Welmuhammet GALANDAROW.
(Öz habarçymyz).

Bize «Ene mähri» diýen hormatly ady dakyp,
Şa serpaýyny ýapan Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bol
sun!» diýip, ýürek buýsanjyny paýlaşdy.
Dabara tamamlanandan soňra, täze öý
lerde desterhanlar giňden ýazylyp, toý sa
dakalary berildi.

LEBAP. Toý gününde köp çagaly
enelere Şa serpaýlary, goşa-goşadan
sowgatlar gowşuryldy. Ond a-da ne
sowgatlar! Gahryman Arkadagymyzyň
Permany bilen dakylan hormatly at we
täze ýaşaýyş jaýynyň açary! Şeýdip,
welaýatyň ýaşaýjylary Altyn Hojakuly
ýewa bilen Badamgül Dowronowa şu
baýramda «Ene mähri» diýen hormatly
adyň hem täze öýleriň eýesi boldular.
Saýatly zenan Altyn Hojakulyýewa
nyň ýanýoldaşy Kömek Gurbandurdy
ýew bilen guran bagtly maşgalasyn
daky ilkinji perzent — Jennet mundan
28 ýyl öň dünýä indi. Geçen ýyl bolsa
bagtyýar ene-ata özleriniň sekizinji
perzendini — Şazadajygy ele aldy
lar. Şeýdip, Kömek aga alty gyzyň, iki
ogluň bagtyýar kakasy, Altyn gelneje

Rahmanberdi GÖKLEŇOW.
«Türkmenistan».
Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.

çy nesil edip ýetişdirmäge döredýän ähli
mümkinçilikleri, berýän ýeňillikleri üçin
hak Howandarymyza tükeniksiz alkyş
aýdýarys — diýip, “Ene mähri» diýen
hormatly adyň eýesi Ogultuwak Allaber
diýewa ýürek buýsanjyny beýan etdi.
Halkara zenanlar güni mynasybetli
günbatar sebitiň merkezi şäheri Balkana
batdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda
bolan konsertde welaýatyň etrap-şäherle
rinden gelen sungat ussatlarynyň ýerine
ýetirmeklerinde ýaňlanan aýdym-sazlar
da Garaşsyz Diýarymyzyň bedew bat
ly ösüşleriniň, bagtyýar durmuşymyzyň,
mährem ene-mamalarymyzyň, nurana
gelin-gyzlarymyzyň waspy öz mynasyp
beýanyny tapdy.

Hojaberdi BAÝRAMOW.
(Öz habarçymyz).
Surata düşüren Andreý PAKULOW.

— Ýaz gülleri ýaly bu owadan baýramçylyk güni ähli amatlyk
lary bolan, otaglary uly hem ýagty, aşhanasy göwnümiz ýaly giň
täze öýe göçüp geldik. Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer
syýasaty netijesinde, bagtyýarlyk döwrümiziň ähli eşretleriniň
hözirini görüp, bolelinlikde ýaşaýarys. Ajaýyp baýramçylyk gü
nünde döwletli sowgat almak, ähli amatlyklary bolan täze jaýa
göçüp gelmek bagty miýesser etdi. Halkyň durmuş goraglylygy
barada irginsiz alada edýän, abadan ýaşamak bagtyny peşgeş
berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, durmu
şa geçirýän beýik işleri hemişe rowaç bolsun! — diýip, döwre
bap jaýdan öý alan Şemşat Rejepowa buýsanjyny beýan edýär.

bolsa hem olaryň bagtyýar ejesi, hem
ajaýyp döwrümiziň döşüni hormatly
adyň nyşany bezeýän bagtyýar ze
nany boldy. Şeýle-de ozal Saýat et
rabynyň Gyzylaýak obasynda ýaşan
bu maşgala Türkmenabat şäherinde
sowgat berlen üç otagly döwrebap
öýe göçüp geldi. Altyn gelneje baý
ramçylyk sowgady üçin hormatly Pre
zidentimize tüýs ýürekden alkyş aýd
ýar.
Gahryman Arkadagymyzyň adyna
şeýle alkyşly sözler ozal Döwletli etra
bynyň Türkmenistan geňeşliginiň Ýaş
lyk obasynda ýaşan, indi bolsa iň täze
şäherçeleriň biri bolan Köýtendag et
rabyndaky Garlyk şäherçesine göçüp
gelen bagtyýar ene Badamgül Dow
ronowanyň dilinde hem sena öwrül

Amanmyrat SAPAROW.
(Öz habarçymyz).

di. Şol gün Aman Nasirowyň we onuň
ýanýoldaşy Badamgül Dowronowanyň
maşgalasyna hem täze öý sowgat be
rildi.
— Şu ýyl biziň üçin juda düşümli
boldy. Ýylyň ilkinji gününden köp ça
galy enelere döredilýän täze ýeňil
liklerden peýdalanyp başladyk. Täze
ýaşaýyş jaýyndan döwrebap öýüň be
rilmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylyny maşgala taryhymyzyň iň şanly
ýylyna öwürdi. Munuň üçin Gahryman
Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk
bildirýäris — diýip, bagtyýar ene ýüre
gine sygmadyk şatlygyny paýlaşýar.

Agageldi ITALMAZOW.
(Öz habarçymyz).

Surata düşüren Merdan ORAZOW.
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ÝAR, GARA GÖZLI!
(Toý çemeni)
Çemen bogup, türkmene ýaz gelende,
Öz goşgyma dolap elteýin saňa.
Ýollary kän bu gadymy pelekde
Tä ölinçäm sogap elteýin saňa.

Goluň — ýassyk, ýüpek saçyň ýorgandyr,
Garyp gul men, bergim harman-harmandyr,
Türkmen öýi seniň bilen kerwendir,
Dünýe dursun —
		
sen dur, garagöz gelin!

Biziň üzümiň suwy ýaly gelin-gyzlary
myz uçmahy jenanlardyr. Dogrusy, ola
ry belent söýmek üçin bir ömür azdyr.
Bagyşlaweri, şu ýerde geçen asyryň
aýaklarynda ýazan goşgymdan ýene-de
iki setir getirmeli boljak:

On ýediň yşkyndan şerap ýasaýyn,
Müň ýyllyk güllerden gülap ýasaýyn,
Gözüň mährin içip, sogap ýasaýyn,
Dünýe dursun —
	                   sen dur, garagöz gelin!

Bir asyr az boldy meniň söýgime,
Täze müňýyllygam yşkdan başladym.
Bu bir hudawy ýoldur: süýt kölüniň
gaýmagy gözellerimizi arly-namysly goç
ýigitler, pygamber nikasynda aýdylyşy
ýaly, «agyzla gapdyryp, toýnakla depdir
ýän» däldir. Olar türkmen ojagynyň par
laýan Baýdagydyr, Baýdak bolsa hemişe
dik durup goralýandyr!
Türkmeniň «iki dünýe ýoldaşyň» diýil
ýän bir halalyny bagtly edip, onuň gul
lugynda çalaran ärler biziň ilde goçak
saýylýandyr.
Ojak eýeleri mähriban enelere toý gü
nünde arzuwym: bagt paýyňyz Ylahy
dan bolsun!
Ýazyň ýaraşygy gelin-gyzlar, toý gü
nünde size gujak-gujak bagt dileýän şa
hyrdan şu çemeni kabul ediň!

Awtor

ÝENE BAHAR GELER
Ýene bahar geler, erikler güllär,
Dünýe dursun —
 		       sen dur, garagöz gelin!
Kökler uzar gider, nesiller örňär,
Dünýe dursun —
 		      sen dur, garagöz gelin!
A:l ýaňagyň ýaraşygy hal bolar,
Nesip etse, jan üstüne jan bolar,
Düşünäý-ä, maňa sensiz kyn bolar,
Dünýe dursun —
 		
sen dur, garagöz gelin!

Per im idir, peýkermid ir,
Täze dogan ülkermid ir,
Ýazy buşlan guwd anmyd yr,
Bu gyzlar y, bu gyzlary!
Şapaklar gülgün gelipd ir,
Jahana aýdym gelipd ir,
Han Saýat gaýdyp gelipd ir,
Bu gyzlar y, bu gyzlary!
Iline, aslyna tagzym,
Bir apat ism ine tagzym,
Eý, Allam, kesbiňe tagzym,
Bu gyzlar y, bu gyzlary!

Bir haýyşym — gonan pudagyňda bol,
Ýüzüme syldygym Baýdagymda bol,
Soňky güne çenli ojagymda bol,
Dünýe dursun —
	                  sen dur, garagöz gelin!

BAŞGADYR
Biziň söýen gyzlarmyzyň
Hüjr e hallar y başg ad yr.
Ýanyp dur an göllermiziň
Şöhr at-şanlar y başg ad yr.

SENI SÖÝÜP...
Seni söýüp ýaşap ýörmek keremdir,
Bu türkmende ir gülleýän badam bol!
Akar çeşmeleriň bagy Eremden,
Allaň mülki —
		
Jennet atly bagdan bol!

Yşk öýünde ak ýagyşa durlanym,
Ýaz getiren ganatynda durnanyň,
Çal saçyma çenli söýüp garranym,
Iki dünýä bir berilen paýdan bol!

Keteniň dik durar, köwüşler gyrma,
Ýer ýasalyp, bagt saýylan hurma,
Sen meni hiç haçan ajala berme,
Dessandan bol —
		 alaçaly ýagdan bol!

Bahar çaýlarynda çyrpynyp-çogup,
Janym, şahyr boldum zülpüňi öwüp,
Sen durşuna aklyk eneňden dogup,
Ak güllerden nikap elteýin saňa.

ELTEÝIN SAŇA
Çemen bogup, türkmene ýaz gelende,
Öz goşgyma dolap elteýin saňa.
Ýollary kän bu gadymy pelekde
Tä ölinçäm sogap elteýin saňa.

Gyz dünýäňi alyp gelen kürtäňden,
Bägül ysy geler —
		         yşkdan örtän sen,
Alabaharlarda aladaňdanlar —
Tämizlikden ýere gonýan çygdan bol!
Suw perisem käte çykarmyş çaýdan,
Han Saýat Aýdandyr,
		      Zöhre gyz Aýdan,
Bu gudrat Hudaýdan, bary Hudaýdan,
Meň bagtyma senem dolan Aýdan bol!
Söýýän ýürek üçin ýalňyzdyr sözüm,
Ezizläp sakladym, ezizdir sözüm,
Türkmeniň ýazynda ejizdir sözüm,
Ir bahardan —
		   soň parlaýan maýdan bol!

Ruhy jomartdyr söýlen ogullar,
Owazlanar saza duran bogunlar,
Ömür-ömür bazarlary sowulmaz,
Göwün atly dükan elteýin saňa.

HÜÝR PERILER

Ýüpek saçlaryňy sypap ellerim,
Ýerdäki behişde döndi günlerim,
Ak säherler alkymyndan gülleriň —
Ýüzüňe çal, gülap elteýin saňa.

Bili egr emçeden geçen
Bu gyzlar y, bu gyzlar y!
Jennet iň işigin açan
Bu gyzlar y, bu gyzlar y!

Hakyň dergähinden nur bolup gelen,
Kim aýdypdyr «Söýgiň ýollary ýalan»?!
Söýüp-söýüp ýakan oduna ýanan
Gara bagry kebap elteýin saňa.

Boýuny der ekden alan,
Näzini pelekden alan,
Yşkyny ýür ekden alan
Bu gyzlar y, bu gyzlar y!

Aý sallanyp, ýüzün açýar näz bilen,
Asmanyň Zöhresi dogýar saz bilen,
Däli köňlüm deň göçýärkä ýaz bilen,
Dünýäň özün bezäp elteýin saňa.

Barm aklar y uzuk-uzuk,
Süýdüň gaým agy deý näzik,
Alkymlar y, ylla, pam yk
Bu gyzlar y, bu gyzlar y!

Bir ykbal bar sonarynd a,
Bir ömür bar maralynd a.
Türkm eniň now bah arynd a
Yşkyň ýollar y başg ad yr!
Ene ýer im, süňňi halal,
Senden gaýdýar beý ik kelam!
Bedewler iň ýeller daran
Ýüpek ýallar y başg ad yr.
Ýüzükler e gaş edilen,
Göwünler e joş edilen,
A:l şer aby noş edilen
Tylla jamlar y başg ad yr.
Bu jahana bagt islän,
Özün gaým ak bilen beslän,
Ir säherler şapak düşlän
Ýaňak a:llar y başg ad yr.
Haýyr bilen ömr i uzan,
Iki dünýäsini bez än,
Bu türkm endir Haka ýaran,
Ah-h, oň iller i başg ad yr!..

Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

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 söwda 2022-nji ýylyň 30-njy martynda 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, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň,
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň we Daşoguz, 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

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Daşoguz welaýaty
1.

Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Daşoguz lomaý söwda bazasynyň “Galkynyş”
toý mekany, Daşoguz şäheriniň Saparmyrat
Türkmenbaşy şaýolunyň 28/2-nji jaýy.

Söwda we
hyzmat,
1998 ý.

1 650,26 11 398 702,00 Hususy eýeçilige satmak

3.

Lebap welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
«Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyder
ýa” söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etra
bynyň Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

Hojambaz etrap Alyjylar jemgyýetiniň limon ýy
ladyşhanasy, Hojambaz etraby, Kerkiçi — Farap
awtomobil ýoly.

Önümçilik,
1994 ý.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

659,60

71 660,40

Hyzmat, 1972 ý.

310,50

300 676,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
Ammar, 1956 ý.

1 213,50

249 344,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENHALY» DÖWLET BIRLEŞIGINIŇ DESGASY
Mary welaýaty
Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty
«Maryazot» önümçilik birleşiginiň Murgap et
rabynyň «Görelde» daýhan birleşiginiň çäginde
ýerleşýän «Arzuw» sagaldyş merkezi.

Möwsümleýin ýokanç kesellerden
goranmak üçin, daşary çykanyňyzda
(zerur halatda öýde hem), agyz-burun
örtüklerini doly we dogry dakynyň!

Hyzmat,
1987 — 2004 ýý.

3 235,00

Kakamyrat

Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.

8 721 625,00 Hususy eýeçilige satmak

Köpçülikýerlerinde 
hökman 2 metr howpsuz
aralygy saklaň!

Baº redaktor

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti

6 444,84 19 716 560,00 Hususy eýeçilige satmak
Önümçilik,
1993 — 1997 ýý.

9. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gur
luşyk-gurnama müdirligi, Halaç şäherçesiniň
S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama 2 474,40 1 234 893,80
işleri, 1985 ý.

10. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

Hususy eýeçilige satmak

3 037,70 2 231 097,40 Hususy eýeçilige satmak

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGASY
Önümçilik,
1959 — 1972 ýý.

501,9

3 291 059,00 Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren,
öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşar y
ýurtlar yň raýatlar y, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplar y we daşar y ýurtlar yň
edara görnüşli taraplar y çagyr ylýar.
Daş ar y ýurtlar yň kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýur idik şahslar, halkar a gur amalar, olar yň Türkmenist anda
ky şahamç alar y we hemiş elik wek illikler i eýeç iligiň döwletiň gar amagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň husu
sylaşdyr ylmagyna diňe Türkmenist anyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndak y Ykdysadyýeti töwekgelç ilik
lerden gor amak 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 hemde bäsleş ikli söwdalar yň başlanmagyna bir gije-gündiz galanda tamamlanýar. Bäsleş ikli söwdalar a gatnaşyjylar y
hasaba almak bäsleş ik geç ir ilýän güni sagat 9:00-da başlanýar. Bäsleş ikli söwdalar a gatnaşmagyň tert ibi, desgalar
bar adak y goşmaç a maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeç iligi goldamak bölümi, degişli ugurdaş bö
lümler i tar apyndan ber ilýär. Bäsleş ikli söwdalar a gatnaşyjylar a hususylaşdyr ylýan desgalar bar adak y maglumatlar
bilen öňünden tanyşmaga mümk inç ilik ber ilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

«TÜRKMENHIMIÝA» DÖWLET KONSERNINIŇ DESGASY
7.

8. Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň 1/1-nji
jaýynda ýerleşýän Daşoguz Jemagat abatlaýyşgurluşyk trestiniň Daşoguz turba zawody.

11. «Marygurluşykhyzmat» müdirliginiň Mary —
Murgap awtomobil ýolunyň 12-nji kilometrligin
de ýerleşýän asfalt sehi.

«TÜRKMENAWTOULAGLARY» AGENTLIGINIŇ DESGASY

6. Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýar
lyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagty
ýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.
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DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGASY

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

5. Serhetabatdaky awtoulag kärhanasynyň ammar
jaýy, Serhetabat şäheriniň Serhetabat köçesi.

1		

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

gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäher
çesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy.

TÜRKMENISTANYŇ SUW HOJALYGY BARADAKY DÖWLET KOMITETINIŇ DESGASY
4. «Marysuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Türk
mengalasuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň
dükan jaýy, Türkmengala şäheriniň Türkmenba
şy şaýolunyň 1-nji jaýy.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

LEBAP WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

Lebap welaýaty
2.

№
t.b.

REJEBOW

Aşgabat şäherinde
(+993 12) 92-26-11, 39-46-69/75;
Daşoguz şäherinde
(+993 322) 9-10-19, 9-15-10;
Änew şäherinde
(+993 137) 33-0-21, 33-1-80;
Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52, 6-11-59;
Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34, 7-89-17, 7-89-53;
Mary şäherinde
(+993 522) 6-06-87, 6-05-41.
Şu maglumatlar aşakdaky internet sahypasynda hem ýerleşdirildi: 
www.fineconomic.gov.tm

Şahsy arassaçylyk 
düzgünlerini berk berjaý
ediň! Eliňizi ýygy-ýygydan 
sabynlap ýuwuň!

Öýüňizde we iş 
ýeriňizde tämizleýiş
işlerini ýygy-ýygydan
geçirip duruň!

Hereket — sagdynlygyň
girewi. Sport bilen meşgullan
magy, irdenki maşklary ýerine
ýetirmegi endik ediniň!

REDAKSIÝANYÒ SALGYSY: Aºgabat ºäheri, Garaºsyzlyk ºaýoly-100, Türkmenbaºynyò erkin döredijilik mekany.
TELEFON BELGILERI: kabulhana: 38-60-88, 39-96-99; baº redaktoryò orunbasary: 39-95-06; jogapkär kätip: 39-95-67; kätiplik: 39-95-68;
BÖLÜMLER: döwlet we jemgyýetçilik durmuşy: 39-95-96; kanunçylyk we halkara gatnaşyklar: 39-95-76; oba özgertmeleri, senagat we ekologiýa: 39-95-94;
sanly ykdysadyýet we telekeçilik: 39-95-75; medeniýet, sungat, taryh we edebiýat: 39-95-73; ylym-bilim we ýaşlar durmuşy: 39-95-95; saglyk, sport, syýahatçylyk
we tebigat: 39-95-71; mahabatlar we bildirişler: 39-95-69; hat-habarlar: 39-95-68. Faks belgisi: 75-18-35.
WÅLAÝATLARDAKY HABARÇYLARYMYZ: Ahal
da: (+993137) 3-70-03; Bal
kan
da: (+993222) 6-09-01; Daşo
guz
da: (+993322) 7-00-57; Le
bap
da: (+993422) 3-26-83;
Maryda: (+993558) 6-62-49.
ELEKTRON SALGYSY: turkmenistan-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
Redaksiýa gelen golýazmalar we fotosuratlar yzyna gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär. «Türkmenistan» gazetinden makalalar, eserler, fotosuratlar göçürilip
çap edilende, gazete salgylanmak hökmandyr. Indåksi — 69460. Gazåtiò asyl nusgasy Hojalyk hasaplaºygyndaky redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde taýýarlanyldy.
Gazåt Türkmenistanyò Måtbugat merkezinde ofsåt usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçbåri 2 ç.k. A-108961 Nusgasy 8827 sany.
Gazetiò çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi jogap berýär. Telefon belgisi: 39-95-36.

Bahasy 30 teòòe.

Ir ýatyp, 
ir turmagy endik
ediniň! Kadaly 
ukyňyzy alyň!

