Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:

— Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan
giňgözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary
dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp
ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler.
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HAZAR SAMMITI:
hyzmatdaşlygyň täze tapgyry

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň
iýun aýynyň 29-da paýtagtymyzda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
başlyklyk etmeginde altynjy Hazar sammiti
geçirildi.
Sammite gatnaşmak üçin Azerbaýjan Res
publikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eý
ran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed
Ebrahim Raisi, Gazagystan Respublikasynyň
Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hem-de
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladi
mir Putin türkmen paýtagtyna geldiler.
Ýurdumyz oňyn Bitaraplyk, hoşniýet
li goňşuçylyk we deňhukukly özara bähbitli
hyzmatdaşlyk, milli hem-de umumy bähbit
leriň sazlaşygy esasynda guralýan daşary
syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirmek
bilen, Hazar sebitinde ikitaraplaýyn we köp
taraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklary

pugtalandyrmak hem-de ösdürmek ugrunda
çykyş edýär.
Bu babatda Hazaryň ägirt uly, dürli ugurly
kuwwatyndan has netijeli peýdalanmak bo
ýunça görülýän yzygiderli çäreler, bu ugurda
anyk başlangyçlaryň öňe sürülmegi, gojaman
Hazaryň «Parahatçylyk, dostluk we ylalaşyk
lylyk deňzi» diýen derejä eýe bolmagyna
hemmetaraplaýyn ýardam berilmegi mö
hüm wezipe bolup durýar.
Mälim bolşy ýaly, ýigrimi ýyl mundan ozal,
2002-nji ýylda Aşgabatda birinji Hazar sam
miti geçirildi. Bu sammit uzak möhletli geljek
üçin netijeli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan
ugurlaryny kesgitlemäge badalga boldy.
Hazar sebitinde ygtybarly, uzak möhletli
howpsuzlygy üpjün etmek möhüm we şol bir
wagtyň özünde bäştaraplaýyn gatnaşyklaryň
üstünliginiň esasy şerti bolup durýar diýip,

döwlet Baştutanymyz nygtady. Biz bilelikde
Hazar sebitiniň parahatçylyk we ösüş hemde ynanyşmak zolagy bolmagynda galmagy
üçin ähli tagallalary etmelidiris.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Pre
zidentimiz Serdar Berdimuhamedow ter
rorçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun do
lanyşygyna, guramaçylykly jenaýatçylyga,
beýleki islendik kanuna laýyk gelmeýän işe
garşy bilelikde göreşmegi möhüm wezipele
riň hatarynda görkezdi.
Ykdysady ulgam Hazardaky hyzmatdaş
lygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu ul
gam köptaraplydyr we ulag, logistika, kom
munikasiýalar, energetika, önümçilik taýdan
ýakynlaşmak ýaly ulgamlary hem-de beýleki
köp ugurlary öz içine alýar. Bu babatda hyz
matdaşlygyň geljegi uly, täze görnüşi — Ha
zar ykdysady forumyny döretmek hakynda
ky çözgüt uly ähmiýete eýedir. Ilkinji şeýle
forum 2019-njy ýylyň tomsunda Türkmen
başy şäherinde geçirildi. Şonda kabul edilen
çözgütler we ylalaşyklar Hazarda hojalyk
işini strategik taýdan meýilleşdirmek üçin
ygtybarly binýada öwrüldi, onuň geljegini
kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz Gündogar
— Günbatar hem-de Demirgazyk — Günor
ta ugurlary boýunça Ýewraziýada üstaşyr
ulag akymlarynyň baglanyşdyryjy merkezi
hökmünde Hazar deňziniň «Mümkinçilikle
riň deňzi» diýlip atlandyrylmagynyň haky
katdan daş däldigini belledi. Şoňa görä-de,
kenarýaka ýurtlara port düzümini gurmak
we döwrebaplaşdyrmak, Hazar sebitini ha
rytlaryň hem-de hyzmatlaryň halkara akym
lary üçin oňaýly, döwrebap, amatly giňişlige
öwürmek üçin durnukly, ygtybarly we neti
jeli logistika ulgamyny kemala getirmek ba
batda uly işlere garaşylýar.
Döwlet Baştutanymyz bular barada aýt
mak bilen, halkara işewürligiň, maliýe eda
ralarynyň Hazar sebitine uly üns hem-de
gyzyklanma bilen garaýandygyna, onuň
kuwwatyna we geoykdysady gymmatyna
düşünýändigine ynam bildirdi. Telekeçilik
üçin oňat şertleri döretmek, ony zerur bol
madyk, köp halatlarda bolsa, könelişen bök
dençliklerden azat etmek, Hazary möhüm
we uzak möhletli maýa goýumlar babatda
özüne çekiji ýere öwürmek üçin bizde ähli

mümkinçilikler bar. Umuman, Hazar deňzi
niň ulag ähmiýeti barada aýtmak bilen, biz
ony Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmegiň aýryl
maz bölegine öwürmek babatda öňümizde
uly we anyk maksady goýmalydyrys.
Döwlet Baştutanymyz Hazarda önümçi
lik taýdan ýakynlaşmagy hyzmatdaşlygyň
möhüm meseleleriniň hatarynda kesgitläp,
biziň ýurtlarymyzyň uly tebigy serişdele
re, berk senagat we tehnologik kuwwata
eýedigini belledi. Şol serişdeleriň we kuw
watyň birleşdirilmegi, hyzmatdaşlygyň
önümçilik ulgamlarynyň, «Ýakynlaşmak
geçelgeleriniň» döredilmegi wajyp me
sele bolup durýar. Şunda hususy işewür
lik möhüm orun eýelemelidir. Hazarýaka
ýurtlaryň maksatnamalaýyn işewürlik fo
rumlaryna badalga bermek zerurdyr. Ola
ryň barşynda biziň telekeçilerimiz göni
gatnaşyk edip, amatly we maksadalaýyk
ugurlarda hyzmatdaşlygyň ýollaryny öz
başdak kesgitläp bilerdiler. Şunuň bilen
baglylykda, özbaşdak, döwlete dahylsyz
ulgam hökmünde Hazarýaka ýurtlaryň işe
wür hyzmatdaşlygynyň Geňeşini, ysnyşyk
ly hyzmatdaşlyk üçin binýady döretmegiň
üstünde işlemek teklip edildi.
Sebitiň ulag-logistika düzümini gowu
landyrmak üçin köp işler edilmelidir. Ilkinji
nobatda, gürrüň «Demirgazyk — Günorta»
halkara ulag geçelgesini ýola goýmak barada
barýar. Munuň özi Sankt-Peterburgdan Eýra
nyň we Hindistanyň portlaryna çenli 7 müň
200 kilometr aralygy öz içine alýan giň möç
berli taslamadyr.
Häzirki wagtda Hazarýaka döwletler tara
pyndan port düzümini gurmak, gatnawlaryň
logistik ulgamlaryny, ulag ulgamynda özara
bähbitli hyzmatdaşlygyň ugurlaryny döret
mek boýunça tagallalar edilýär.
Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Ser
dar Berdimuhamedowyň başlyklyk etme
ginde Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki
bäştaraplaýyn duşuşyk Bitarap Türkmenis
tanyň ägirt uly kuwwata eýe bolan Hazar se
bitinde köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek
meselesine öňdengörüjilikli, örän jogapkärli
çemeleşýändigini ýene-de bir gezek aýdyň
görkezdi.
«Maliýeçi»
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Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan,
Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!

DÖWRÜŇ BEÝIK TAGLYMATY
Kitap — adamzadyň ýolgörkezijisi, ýakyn syrdaşy. Kitap bilen dünýä açylýar, durmuşa düşünil
ýär, belent maksatlara ugur alynýar. Her bir sözi düre deňelýän kitap dünýäsine syýahat Gahryman
Arkadagymyzyň eserleri bilen aýratyn görke eýedir. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň mährine ýug
rulyp, ýürek töründen syzylyp çykan eserleri islendik adamy öz dürler ummanyna alyp gidýär. Müň
ýyllyklara uzaýan taryhyň çuň gatlaryndan gözbaş alyp, şu günüň dilinde ýazylan eserler okyjynyň
göwün guşuny ganatlandyrýar. Ol kitaplar bu günki gün halkymyzyň, aýratyn-da, bilim işgärleriniň
ýolgörkezijisidir.

Ömür menzillerinde terbiýä juda köp zat bag
ly. Pederlerimiz: «Ynsanyň bagtyýarlygy diňe
ýazgydyna däl, eýsem, maşgalada alýan terbiýesi
ne hem baglydyr» diýmänmi näme?! Bu babatda
Gahryman Arkadagymyzyň Watan mukaddesligi,
halkymyzyň asylly ýörelgeleri, watansöýüjiligi
hakdaky beýik taglym bolan ajaýyp kitaplary
nyň gymmaty çäksizdir. Olarda ylym-bilim bilen
zähmetiň biri-biriniň üstüni ýetirýändigi hakda
ky pikiriň inçelik bilen yzarlanyşy okyja ýiti täsir
edýär. Bu ýerde kitap okaman, zähmet çekmän
bekemegiň mümkin däldigi, bularyň bir tarapy
asgyn bolsa, arzuwly asmanda ganat ýaýmagyň
kyndygy dürli wakalaryň, pelsepe öwrümleriniň
üsti bilen açylyp görkezilýär.
Durmuşda taplanmak — geljekki menzille
re taýýarlygyňy berkitmek. Ol diňe bir zähmet
babatda däl, eýsem ylym-bilim almakda hem
amala aşyrylmaly. Her günüň öz rysgy, hysyrdy
sy bolýar. Şonuň üçinem kynçylyklaryň öňünde
başyňy belent tutup, ýoluňy dowam etseň, reh
net gapylaryndan barjakdygyň ikuçsuz. Ykbal
öňüňde has uly synaglary keserdýän bolsa, diý
mek, has beýik geljegiň öňüňdedigine ynanyber.
Adaty polady sungata öwürmek üçin ony otdan
alyp, suwa goýuşlary ýaly, ykbal hem ynsany
durmuş kynçylyklary bilen taplaýar. Gahryman
Arkadagymyzyň «Döwlet guşy» romanyndaky
Mälikguly aganyň oglanlyk döwri ynsanyň dur
muş kynçylyklarynda taplanyşynyň nusgasydyr.
Uruş ýyllarynyň kynçylyklarynyň, hupbatlary
nyň ýaş gerdenine düşendigine garamazdan,

Buýsançnama

Watanym, men seni ýüregme deňäp,
Seniň bilen birligimi duýdum men.
Setirlermiň ajabyny sünnäläp,
Ykbalyňa bar yhlasym guýdum men.

Ýüregimde seniň waspyny sözläp,
Ýaşap ýörün diňe seni ezizläp,
Agtarýan bar zadym tapdym men gözläp,
Seniň şeýle baýdygyňy bildim men.
Sabalar topragyň sylyp ýüzüme,
Her gysymyň deňäp görer gözüme,
«Bagtlylaryň biri» diýip özüme,
Senden aýry däldigimi bildim men.

Goýnuňda ýaşamak şeýle hezillik,
Ýyllaryň şygary — ýyla gönezlik,
Toýdur-baýramlaňda ýaýnap-ýazyldyk,
Seniň gadyr-gymmatyňy bildim men.

ýanbermezek, erjel oglan ädimsaýyn kämilli
giň menzillerini geçýär. Kakasyndan türkmen
nusgawy edebiýatyny, poeziýasyny içgin öw
renmegi ýaş oglany deň-duşlaryndan saýlaýar.
Obadaşlaryna Magtymgulydyr beýleki nusgawy
şahyrlaryň, Watan goragynda ýören kakasynyň
eserlerini joşgun bilen okap berşi türkmen ede
biýatynda özboluşly, ýatda galyjy keşp bolup
öňe çykýar. Daş-töweregiň weýrançylygyna
garamazdan, ýaş oglanyň kalbynda göterip ýö
ren arzuwlary bir gursaga sygardan artyk. Onuň
ýüreginde tutuş halkyň ykbalyny belende göter
mek arzuwlary bar. Bu beýik maksatlar onuň
başyna baran her bir işinde görünýär. Bilýäni
ni özgelere-de öwredip, olaryň hem sowatly,
düşünjeli bolmagyny gazanmagy bolsa häzirki
günde-de wajyplygyny ýitirmeýän ýörelge. Be
ýik ynsanlaryň durmuş tejribeleriniň açylyp
görkezilýändigi, olaryň maşgala gymmatlygy
hakdaky düşünjeleriniň inçelik bilen yzarlan
ýandygy üçin Gahryman Arkadagymyzyň eser
leri islendik döwürde-de wajyplygyny ýitirme
jek taglymatdyr. Şonuň üçinem nesil terbiýesini
ykbal edip saýlan mugallymlardyr terbiýeçile
riň bu kitaplaryň parasat dünýäsine seýranlary
dowamly bolar. Peder ýollaryny dowam etdirip,
halkymyzy ösüşli menzillere alyp barýan hor
matly Prezidentimiziň hemişe jany sag bolsun,
tutumly işleri rowaç alsyn.
Gültäç ANNAMÄMMEDOWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
mugallymy.
Sen meň üçin iň mähriban, sere sen!
Nazarymdan aňlar maňa sereden,
Neslimiň daragty sende ýer eder,
Seň gujagyň giňdigini bildim men.

Sen şeýle baý, hem rysgally, hem eziz,
Senden aýry düşüp göremok heniz —
Men zenan, käteler bolaýsam ejiz,
Sensiz maňa bolmajagny bidim men
Ähli barlygymyň täji sen, Watan!
Geçmişim, geljegim bagtymy tapan,
Zyňan aşygymam alçy deý gopan,
Bagtlylaryň biridigin bildim men.

Sen maňa hossar sen, hemem howandar,
Ýazgydymyň sendedigne minnetdar,
Sende Arkadagym, Enem, Atam bar,
Şolar bilen bagtlydygym bildim men.

Altyn HYDYROWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
uly mugallymy.

«GÖK GÜRLEDI,
NEWBET DOWLUNY
URDY»

Gahryman Arkadagymyz «Mertler Watany beýgeldýär» atly eserin
de: «Beýik Seljuk türkmenleriniň döwletinde «Newbet» (newit — buş
luk, hoş habar, söýünji) atly harby aýdym-saz topary bolupdyr. Beýik
Seljuk türkmenleriniň döwletiniň harby aýdym-saz topary 1035-nji
ýylda gaznalylar bilen seljuklylaryň arasynda bolan Nusaý söweşinde
garşydaş topary aljyraňňy ýagdaýa salandygy we bu usulyň ýeňiş ga
zanmakda uly ähmiýete eýe bolandygy hakynda taryhy çeşmelerde
beýan edilýär» diýilýär.
Milli Liderimiziň eserinde beýan edi
lişi ýaly, taryhy çeşmelerde newbet bilen
baglanyşykly möhüm maglumatlar bar.
Orta asyr türkmen döwletlerinde newbet
hökümdarlygyň esasy nyşanlaryndan bi

ri bolupdyr. Ýagny, hökümdaryň tagtda
oturandygy hem-de oňa bagly welaýat
laryň häkimleriniň we ýurtlaryň höküm
darlarynyň soltana bolan tabynlyklary
newbet arkaly beýan edilipdir. «Newbet»
harby aýdym-saz topary tarapyndan,
esasan, hökümdaryň köşgüniň gapysyn
da çalnan saza «newbet» diýlipdir.
Taryhy çeşmelerdäki maglumatlara görä,
newbet Isgender Zülkarneýniň döwründen
bäri bar. Newbet bilen baglanyşykly maglu
mat orta asyr türkmen taryhyndaky möhüm
eserleriň biri bolan, Ýusup Has Hajyp Balasa
gunlynyň «Kutadgu Bilik» atly eserinde hem
bardyr. Eserde newbet bilen baglanyşykly
şeýle diýilýär: «Bulyt kökredi urdy newbet
tugy (Gök gürledi, newbet dowluny urdy).
Ýaşyn ýaşnady, tartty hakan tygy
(Ýyldyrym çakdy, hakan (kagan, han)
gylyjyny çekdi/çaldy)».
Beýik Seljukly döwletiniň taryhynda
Togrul begiň döwründen başlap, hö
kümdaryň köşgüniň gapysynda günde
bäş gezek, namaz wagtlarynda harby
aýdym-saz topary tarapyndan newbet
çalnypdyr.
Beýik Seljukly döwletinde newbet mä
likleriň, emirleriň we hökümdara tabyn
ýurtlaryň hökümdarlarynyň öýleriniň
öňünde hem soltanyň rugsady bilen çal

nypdyr. Newbetiň hökümdaryň rugsady
bilen çalnandygy bilen baglanyşykly Sol
tan Alp Arslanyň döwründe bolup geçen
bir wakany ýatlamak ýerliklidir. 1066-njy
ýylda Horezm taraplaryna ýöriş eden Sol
tan Alp Arslan ýolda dynç almak üçin düş
län ýerinde, çadyrynyň öňünde çalnan
newbetden soňra, başga bir ýerden gelen
dowluň sesini eşidipdir. Soltan Alp Arslan
bu sesiň nireden gelendigini soranda, bu
dowluň sesiniň Täjülmülk Hazaraspyň
dowlunyň sesidigini aýdypdyrlar. Muňa
gaharlanan Soltan Alp Arslan: «Hazarasp
kim bolýar-da, menden birugsat dowul
çaldyrýar» diýipdir.
Seljuklarda newbet begençli, şat
lykly wagtlarda hem çalnypdyr.
Gahryman Arkadagymyz «Mertler
Watany beýgeldýär» atly kitabynda şeýle
ýazýar: «Söweşe gidenlerinde ata-babala
rymyz: «Toýa gidýäris» diýipdirler. Köpüň
başyna gelen işe «toý» hökmünde garap
dyrlar. Şeýdibem, agzybirligi ýola goýma
gyň esaslaryny berkidipdirler. «Watan»
diýip ýola çykanlary aýdym-sazlar gahry
mançylyga ruhlandyrypdyr. «Söweş» diýip
çyksa-da, merdana gerçekler öz sazlaryny
ýanlaryndan goýmandyrlar. Taryhy eser
lerdäki maglumatlara görä, Seljukly soltan
lary ýörişe çykanlarynda newbet toparyny
hem ýanlary bilen alyp gidipdirler.
Seljukly soltanlar tagta çykanlarynda,
ýörişe ugranlarynda, mirasdüşerlerini yg
lan edenlerinde, ýeňiş gazananlarynda,
hökümdarlary, ilçileri garşylanlarynda we
ugradanlarynda, baýram günlerinde, şaza
dalar doglanda we olaryň sünnet toýlaryn
da newbet çaldyrypdyrlar. Taryhçylaryň
berýän maglumatlaryna görä, soltan Alp
Arslanyň döwründe newbet harby aý
dym-saz topary tarapyndan göwün açyjy,
şadyýan sazlar çalnypdyr we bu sazlara
«newbeti şadyýany» (şadyýan newbet)
ady berlipdir. Ýagny, newbet harby aý
dym-saz toparynyň ýerine ýetirýän saz
lary dabaralaryň, baýramlaryň, ýörişleriň,
ýeňişleriň esasy nyşany bolmak bilen bir
likde, Beýik Seljukly döwletinde soltanyň
iň möhüm hökümdarlyk nyşanyny ala
matlandyrypdyr.
Ahmet ANNABERDIÝEW,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň uly mugallymy.
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döwrüň talaby

DÖWLET BÝUJETI:
täze başlangyçlar, täze ösüşler
Ministrler Kabinetiniň 24-nji iýunda sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky
mejlisinde býujet ulgamyny kämilleşdirmek, has takygy, 2023-nji ýyl üçin Döw
let býujetini işläp taýýarlamak, 2025-nji ýyldan başlap daşary ýurt tejribesin
den ugur alyp, orta möhletli 3 ýyllyk býujet düzmek we bu ulgamyň dolandy
rylyşyny döwrüň talabyna laýyk guramak bellenildi. Bu ugurda ýörite döwlet
toparyny döretmegiň we onuň düzümini tassyklamagyň teklip edilmegi işleriň
ýokary hil derejesiniň gazanylmagyny üpjün eder.

Halkara tejribä laýyklykda, ykdysadyýetiň ösüşini býujet arkaly kadalaş
dyrmak we sazlamak esasy ykdysady usullaryň biridir. Bu usul maliýe ulga
mynyň üsti bilen durmuşa geçirilýär.
Býujetiň ösüşine ýurduň ykdysady, medeni, durmuş we beýleki ýagdaý
lary öz täsirini ýetirýär. Ýüze çykýan meseleleriň täsiri boýunça býujet öz
göwrümini, girdeji we çykdajy ýagdaýyny we gurluş aýratynlygyny üýtged
ýär. Diýmek, ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşine görä, býujetiň mazmuny hem
üýtgeýär. Şunda býujet döwrüň täze we ýokary hil alamatlaryna eýe bolmak
bilen, durmuş-ykdysady meseleleri çözmekde uzak we gysga möhletleýin
geljege gönükdirilen maksatnamalary işläp düzmäge we durmuşa geçirmä
ge ýardam berýär.
Býujet — munuň özi kanunçylykda bellenilen tertipde belli bir döwür
üçin döredilýän, peýdalanylýan maliýe serişdeleriniň jemidir. Býujet ulga
my «Býujet ulgamy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna, «Türkmenistanda
býujet işini kämilleşdirmek boýunça çäreler hakynda» Türkmenistanyň Pre
zidentiniň Kararyna, Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde tas
syklanylýan Türkmenistanyň Döwlet býujetini düzmegiň we ýerine ýetirme
giň Düzgünnamalaryna laýyklykda dolandyrylýar.
Döwlet býujeti ykdysadyýeti rejelemegiň möhüm guraly bolmak bilen,
ýurduň maliýe serişdelerini döretmegiň usullaryny we görnüşlerini kesgit
leýär, şeýle-de olaryň jemgyýeti abadanlaşdyrmak, aýratynda ilatyň durmuşýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin dogry we dürs ulanylmagyny üpjün
edýär. Býujet gatnaşyklary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministr
liginiň gözegçilik etmeginde amala aşyrylyp, pul (maliýe) serişdeleri döwle
tiň eline gelip gowuşýar we ähli ugurlar boýunça möhüm wezipeleri çözmek
de netijeli ulanylýar.
Döwlet býujetiniň girdejileri şahsy we ýuridik taraplardan gelip gowuşýan
salgytlaryň, ýygymlaryň hem-de Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda
bellenilen hökmany tölegleriň, çeşmeleriň hasabyna emele gelýär. Ol degişli
býujet ýyly üçin tassyklanan «Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Ka
nuna laýyklykda, merkezleşdirilen býujetiň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheri
niň býujetleriniň arasynda paýlanylýar.
Döwlet býujetini maliýeleşdiriş (paýlaýyş) diňe durmuş çykdajylaryna
bagly bolman, eýsem, ýurduň ykdysady ösüşiniň geljegine, walýuta ätiýaçly
gyna, milli puluň hümmetine, Merkezi bankyň gaýtadan maliýeleşdiriş göte
rim derejesine, maýa goýum syýasatyna, maliýe bazarynyň ýagdaýyna hem
baglydyr. Şunda ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň strategiýasyny kesgitle
mekde we ony amala aşyrmakda, uzakmöhletleýin maksatnamalary durmu
şa geçirmekde dünýä tejribesine möhüm orun degişlidir.
Şunuň bilen baglylykda, kanunçylyk namalaryň biri Býujet kodeksiniň wezi
pelerini özünde jemleýän «Türkmenistanda býujet işini kämilleşdirmek boýun
ça çäreler hakyndaky» Kararyň deslapky taslamasyny taýýarlamak göz öňünde
tutulýar. Onda orta möhletli, ýagny 3 ýyllyk býujeti işläp düzmek, ýerine ýeti
rilişine gözegçiligi berkitmek we býujet ulgamyny dolandyrmagy kämilleşdir
mek boýunça çäreler toplumy, 2022 — 2024-nji ýyllarda degişli kadalaşdyryjy
hukuknamalary işläp taýýarlamak boýunça birnäçe wezipeler kesgitlenendir.
Mahlasy, döwletimiziň baş maliýe meýilnamasy Türkmenistanyň ykdysa
dy taýdan mundan beýläk-de durnukly ösmegine ýardam eder, uzak we gys
ga möhletli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde öz ähmiýetini
has-da artdyrar.
«Maliýeçi»

SANLY ULGAMYŇ MÜMKINÇILIKLERI
Ýurdumyzyň asudalygyny, halkymyzyň agzy
birligini, binýady halaldan mäkäm tutulan döw
letimiziň sarsmaz binýadyny, jemgyýetimiziň mi
zemez jebisligini pugtalandyrmakda gazanylýan
üstünlikler milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli
hem durnukly ösmeginiň guralyna öwrülýär. Yk
dysadyýetiň sazlaşykly ösdürilmegi, durnukly
ykdysady ösüşiň hem-de ýokary durmuş ölçeg
leriniň üpjün edilmegi aýratyn bellenmäge my
nasypdyr.

Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen
ösdürmekde sanly ulgamyň hyzmaty uludyr. Bu
babatda alnyp barylýan işler bellärliklidir. Häzirki
zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň
iň täze gazananlaryna esaslanýan ösen ykdysady
ýeti kemala getirmekde bäsleşige ukyply, sanly
ykdysadyýeti ösdürmek möhüm ähmiýete eýedir.
Üç tapgyrda amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän
Konsepsiýa milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaş

dyrmakda, sanly ulgamy giňden utgaşdyrmakda,
elektron senagatyny we innowasion önümçiligi ös
dürmekde möhüm ähmiýete eýedir.
Sanly ykdysadyýet — munuň özi hasaplaşykla
ryň, pul dolanyşygy bilen bagly amallaryň we oňa
degişli maglumatlaryň, kompýuterleriň, bütindün
ýä maglumat torunyň kömegi arkaly dolandyryl
magyna düşünilýär. Sanly ykdysadyýete geçmek
işi, täze mümkinçilikleriň açylmagyny äşgär edýär,
edaralaryň, kärhanalaryň we adamlaryň özara gat
naşygyny ýeňilleşdirýär.
Sanly ykdysadyýete geçmegiň birnäçe artykmaç
lyklary bardyr. Olaryň esasylary zähmet öndürijiligi
niň artmagy, kärhanalaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň
ýokarlanmagy, edaralaryň çykdajylarynyň azalmagy,
täze iş orunlarynyň döredilmegi bolup durýar.
Biziň institutymyzda hem sanly ulgama geçmek
boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Institutymy
zyň ätiýaçlandyryş işi kafedrasy Türkmenistanyň
döwlet ätiýaçlandyryş guramasy bilen ýakyn ara
gatnaşyk saklaýar. Türkmenistanyň döwlet ätiýaç
landyryş guramasynyň merkezi edarasy, welaýat
lardaky we etraplardaky döwlet ätiýaçlandyryş
guramalary öz arasynda optiki aragatnaşyk arkaly

bir bitewi maglumat giňişligini emele getirýän içki
tor ulgamy bilen birikdirilendir. Bir bitewi maglu
mat giňişligini emele getirýän tor ulgamy gurama
laryň arasynda maglumat alşygyny ýeňilleşdirýär
we maglumatlaryň merkezleşdirilen görnüşde
jemlenilmegini hem-de saklanylmagyny üpjün ed
ýär.
Guramalaryň arasynda wideoduşuşyklary gura
makda wideoaragatnaşyk ulgamynyň hyzmatyn
dan peýdalanylýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 11-nji
fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňe
şiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksat
namasy» geljek 30 ýylyň toplumlaýyn strategik
wezipelerini hem-de maksatnamalaryny durmuşa

geçirmegiň ugurlaryny kesgitleýär. Bu bolsa türk
men halkynyň mundan beýläk-de bolelin, eşretli
durmuşda ýaşamagyny üpjün eder.
Ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçiliklerin
den giňden peýdalanylýar. Sanly ulgamy önümçi
lige giňden ornaşdyrmak babatynda durmuşa ge
çirilýän işler bellärliklidir. Her bir pudakda sanly
ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga aý
ratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz: «Ylym
ulgamyny kämilleşdirmek üçin maksatnamalarda
göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak arkaly
milli ykdysadyýetimizde ylmyň, tehnologiýalaryň
we sanly innowasiýalaryň ornuny ýokarlandyr
mak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirme
li» diýip belledi.
Sanly ykdysadyýetiň, milli ätiýaçlandyryş ul
gamynyň ösmegi üçin ähli mümkinçilikleri dö
redýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly
Serdarymyzyň jany sag bolsun, il-ýurt bähbitli,
döwlet ähmiýetli beýik işleri rowaçlyklara beslen
sin!

Çemen KAKALYÝEWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
mugallymy.
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TüRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY
Türkmen döwlet maliýe insti
tuty Türkmenistanyň Prezidenti
niň 2011-nji ýylyň 8-nji iýulyndaky
mübärek Permany esasynda dö
redildi. Institut ýurdumyzy ösdür
megiñ ykdysady strategiýasyny
işläp düzmekde we durmuşa ge
çirmekde, ulgamda dolandyryşyñ
hilini gowulandyrmakda maliýe
ugry boýunça kämil hünärmenle
ri taýýarlamagy maksat edinýär.
Bu ýokary okuw mekdebiniñ açyl
magy hormatly Prezidentimiziñ
ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyn
da üstünlikli durmuşa geçirýän öz
gertmeleriniñ ajaýyp subutnama
larynyñ biridir.
Şeýle döwrebap ýokary okuw mekdebiniñ
döredilmegi institutyñ professor-mugallym
larynyñ öñünde möhüm maksatlary wezipe
edip goýýar. Ol maksatlar bolsa ilki bilen ýur
dumyzyñ ykdysady kuwwatyny, hususan-da,
döwletimiziñ maliýe-bank ulgamyny döwre
bap ösdürip biljek ökde hünärmenleri taý
ýarlap ýetişdirmekden ybaratdyr.
Bilim edaralarynyň işini kämilleşdirmek

bilen baglanyşykly işleriň hormatly Prezi
dentimiziň aýratyn üns merkezinde bolup
durýandygy ýöne ýerden däldir. Çünki öz
işine ökde, häzirkizaman tehnologiýalardan
peýdalanmagy başarýan, watansöýüji ýaş
hünärmenleriň taýýarlanylmagy ýurdumyzy
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýun
ça kabul edilen maksatnamalaryň üstünlik
li berjaý edilmeginiň wajyp şertleriniň biri
hökmünde görkezmek bolar.
Türkmen döwlet maliýe institutynda Ar
kadagly Serdarymyzyň Watanymyzyň gel
jegi bolan ýaşlara bildirýän talaplaryna doly
laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamak bo
ýunça işler üstünlikli amal edilýär. Institutda
ýurdumyzyň ykdysady, maliýe we bank ul
gamlarynyň şeýle hem milli ykdysadyýetimi
ziň beýleki pudaklarynda zähmet çekjek, ma
liýe, maliýe gözegçiligi, maliýe menejmenti,
halkara maliýe, maliýe we karz, bank işi we
pul dolanyşygy, salgytlar we salgyt salmak,
töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaç
landyryş işi, işewürlik-informatika, buhgal
terçilik hasaby we audit hem-de birža işi
taýýarlygyň ugurlary boýunça hünärmenler
taýýarlanylýar.
2021-2022-nji okuw ýylynda instituta ýo
kary hünär biliminiň birinji basgançagy, ýag
ny bakalawr maksatnamasy boýunça ýaşla
ryň birnäçesi talyplyga kabul edildi.
Institutda maliýe, salgytlar we salgyt sal
mak, hasap we audit, bank işi fakultetleri
hem-de, jemgyýeti öwreniş ylymlary, maliýe,
salgytlar we salgyt salmak, bank işi, buhgal
terçilik hasaba alnyşy, ýokary matematika,

ätiýaçlandyryş işi, ykdysady nazaryýet, mag
lumat tehnologiýalary, daşary ýurt dilleri we
bedenterbiýe kafedralary hereket edýär.
Institut 2011-nji ýylda 6 hünärden özüniñ
ilkinji talyplaryny okuwa kabul eden bolsa,
häzirki wagtda talyplar 12 ugur boýunça bi
lim alýarlar.
Talyplara döwrebap bilim bermek, hünär
öwretmek üçin institutda ähli zerur şertler
döredilen. Okuwlar interaktiw tagtalar we
proýektorlar bilen üpjün edilen okuw otag
larynda alnyp barylýar. Institutda internet
merkezi we elektron kitaphana hereket ed
ýär. Bu döwrebap şertler okuw kitaplaryn
dan, okuw gollanmalaryndan, ylmy monog
rafiýalardan, çeper edebiýatlardan, gündelik
metbugatdan we beýleki gymmatly çeşme
lerden peýdalanmaklary üçin institutyň ta
lyplaryna we mugallymlaryna giň mümkin
çilikleri berýär.
Institutda talyplaryň sport bilen yzygi
derli meşgullanmaklary üçin hem ähli zerur
şertler döredilen. Açyk we ýapyk sport des
galary, basketbol, woleýbol, uly hem-de kiçi
futbol, tennis meýdançalary bolup, olarda ta
lyp ýaşlar sportuň dürli görnüşleri bilen meş
gullanýarlar.

lar, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň
hünärmenleri ylmyň derwaýys ugurlarda
hem-de hormatly Prezidentimiziň durmuşa
geçirýän ykdysady özgertmeleri bilen bagly
ylmy temalary bilen çykyş edýärler. Şeýle-de
döwlet derejesinde geçirilýän halkara ylmy

Institutyñ professor-mugallymlary okuw
işleri bilen bir hatarda dürli ugurlar boýunça
ylmy-barlag işlerini-de alyp barýarlar. Kafed
ralarda ylmyñ dürli pudaklary boýunça Ber
karar döwletiñ täze eýýamynyň Galkynyşy
döwrüniñ derwaýys meselelerine bagyşla
nan ylmy-barlag işleriniň üstünde işlenilýär.
Häzirki wagtda institutda Türkmenistanyñ
Ylymlar akademiýasy tarapyndan bellige al
nan 8 sany, institutyň derejesinde bellige al
nan 4 sany temalar boýunça ylmy barlaglary

maslahatlaryna hem işjeň gatnaşýarlar.
Institutyň professor-mugallymlary we
talyplary tarapyndan taýýarlanan ylmy ma
kalalar, tezisler ýurdumyzda hem-de daşary
ýurtlarda neşir edilýän žurnallarda, ylmy iş
leriň ýygyndylarynda, şeýle hem çeper ma
kalalary gazetlerde yzygiderli çap edilýär.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýa
synyň we Türkmenistanyň Magtymguly
adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Ge
ňeşi tarapyndan bilelikde ýurdumyzyň ýaş

alyp barýarlar. Institutyñ talyp ýaşlary hem
ylmy-barlaglar alnyp barylýar.
Institutda ýurdumyzda giňden bellenil
ýän döwlet baýramçylyklary mynasybetli
ylmy-amaly maslahatlardyr dabaraly çäreler
ýokary guramaçylyk derejesinde yzygiderli
geçirilýär. Ylmy-amaly maslahatlarda ins
titutyň we ugurdaş ýokary okuw mekdep
leriniň professor-mugallymlary, talyp ýaş

alymlarynyň arasynda ýylyň-ýylyna geçiril
ýän ylmy işleriň bäsleşigine institutyñ ýaş
mugallymlary we talyplary ylmy işlerini hö
dürleýärler. Şu ýyl institutdan jemi 10 iş hö
dürlenilip, olardan 2 ylmy iş soňky tapgyra
geçmegi başardy we Buhgalterçilik hasaba
alnyşy kafedrasynyň mugallymy Amanna
zarow Döwlet, şeýle-de Hasap we audit hü
näriniň 3-nji ýyl talyby Atdyýewa Aýgül «ýaş

alym» derejesine eýe boldy. Halkara Bitarap
lyk güni mynasybetli ýokary okuw mekdep
leriniň talyplarynyň arasynda her ýyl geçiril
ýän okuw dersleri boýunça bäsleşiklere hem
işjeň gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp
bolýarlar. Institutyň ýaş mugallymlary we
talyplary Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna
yzygiderli mynasyp bolýarlar. «Halkyň Arka
dagly zamanasy» ýylynda institutyñ Ýokary
matematika kafedrasynyň uly mugallymy
Hydyrowa Altyn «Ýylyñ mugallymy» döwlet
bäsleşiginde baýrakly ikinji orny eýelemegi
başardy.
Türkmen döwlet maliýe institutynda ta
lyplara sportyñ dürli görnüşleri bilen yzygi
derli meşgullanmaklary, şeýle-de özleriniñ
sport ussatlygyny kämilleşdirmekleri üçin
ähli şertler döredilen. Uly, kiçi futbol, woleý
bol, basketbol, tennis, küşt, şaşka we sportyñ
beýleki görnüşleri bilen yzygiderli meşgul
lanmaklary üçin zerur enjamlar bilen enjam
laşdyrylan sport meýdançalary, sport zaly,
türgenleşik enjamlary talyplaryñ hyzmatyn
da.
Talyplar ýurdumyzyñ ýokary okuw mek
depleriniñ talyplarynyñ arasynda geçirilýän
dürli derejelerdäki sport ýaryşlaryna iş
jeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda institutda
talyplardan düzülen birnäçe sport topary
hereket edýär. Institutyñ «Maliýeçi» woleý
bol, futbol, basketbol toparlary ýurdumyz
da geçirilýän talyp spartakiadasynda çykyş
etmek bilen, bu ugurda öz tejribelerini yzy
giderli artdyrýarlar. Ýokary okuw mekdebi
miziň «Maliýeçi» woleýbol oglanlar topary
ýurdumyzyň ýokary ligasynda çykyş edýär.
Toparyň oýunçylarynyň birnäçesi ýurdu
myzyň milli ýygyndy toparynyň hem agza
sydyr.
Talyp ýaşlar okuwdan boş wagtlary öz
leriniñ döredijilik dünýälerini ösdürmeklige
hem aýratyn üns berýärler. Berkarar döwle
tiñ täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniñ be
ýik özgertmelerinden ruhlanýan talyplar bu
ugurda öz işeññirligini görkezýärler. Häzirki
wagtda institutymyzda «Bagtyýarlyk joşgu
ny» aýdym-saz we höwesjeň talyp gyzlardan
düzülen «Bagtyýarlyk gülleri» tans topary
hereket edýär. Bu ýerde talyplar dürli žanr
daky aýdymlary we olara düzülen tanslary
ýokary ruhubelentlik bilen ýerine ýetirýär
ler.
Orazjemal MYRADOWA,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň mugallymy.
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telekeçilik

REŇKLER — MAHABAT IŞINDE

BAÝDAGYŇ BELENTDIR
DÜNÝÄŇ ÖŇÜNDe
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döw
ründe ýurdumyzda bitirilýän beýik işler her bir türkme
nistanlynyň kalbynda ýokar y ruhubelentlik, hormatly
Prezidentimiziň çuň pähim-parasata ýugrulan öňdengörü
jilikli döwlet syýasat ynyň netijesinde gazanylýan üstün
liklere bolan buýsanç duýgusyny döredýär. Hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arka
dagly zamanasy» ýylynda mähriban halkymyz ata Wata
nymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly baý
ramçylygyny uly zähmet üstünliklerine beslemek üçin şu
günlerden ykjam taýýarlyk görýär.
Ýurdumyzyň Garaşsyzlygy hakynda gürrüň edilende, ilki bilen Döwlet
baýdagymyz hakydaňa gelýär. Bu gün ýaşyl baýdagymyz BMG-niň belent
binasynyň öňünde türkmen döwletiniň berkararlygyny äleme äşgär edip,
buýsançly pasyrdaýar.
Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen bu gün türkmen döwleti be
ýik ösüşleriň, gurmagyň we döretmegiň ýoly bilen ynamly öňe gadam ur
ýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat beýik ösüşlerimiziň kerwenbaşysy bolup,
amal edilýän il-ýurt ähmiýetli işleriň öňüni çekip, mähriban halkymyzyň
buýsanjyny goşalandyrýar. Şunda Döwlet Baýdagymyz ata Watanymy
zyň, mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini, berkararlygyny äş
gär edýär. Paýtagtymyzyň Arçabil şaýolunyň ugrundaky 2008-nji ýylyň
29-njy iýunynda Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna giren 133 metr
belentlikde pasyrdaýan ýaşyl Tugumyz ata Watanymyzyň parahat asma
nynyň astynda asuda parlaýar.
Baýdak — halkymyzyň sarsmaz beýik ynamy. Döwlet baýdagy
myzdaky her bir şekil ýa-da reňk ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyz
lygyny, hemişelik Bitaraplygyny, mähriban halkymyzyň asyrlaryň
jümmüşinde döreden ajaýyp mukaddesliklerini, gymmatlyklaryny,
durmuş we ýaşaýyş babatdaky parasatly düşünjelerini, türkmeniň
bütin durkuny, şöhratly taryhyny, şu gününi we geljegini özünde
jemleýär. Baýdak hakynda gürrüň gozgalanda, ilki bilen halkymyzyň
taryhynyň, pederlerimiziň döwlet döretmekdäki we halkymyzyň ag
zybirligini, parahatçylygyny, asudalygyny üpjün etmekdäki bitiren
ägirt uly işleri we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň döre
den Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýik
gazananlary hakynda aýratyn nygtalmagy hem hut şu belent mak
satlaryň dabaralanmagy bilen baglydyr. Aslyýetinde ýurdumyzyň
döwlet nyşanlarynyň ählisinden hem halkymyzyň gözel kalbyny,
şöhratly taryhyny, baý medeni mirasyny we milli özboluşlylygyny
hiç bir düşündirişsiz okap bolýar. Ol nyşanlar halkymyzyň döreý
şinden tä şu gününe çenli döwürdäki ähli mukaddeslikleriniň aýdyň
şöhlelenmesi. Baýdak türkmeniň ähli döwürlerinde hem keramatly
hasaplanypdyr. Gündogaryň beýik akyldarlarynyň tug başynyň pe
rişdeli bolýandygy baradaky aýratyn nygtamalary hem ýöne ýerden
däldir. Baýdaga sežde etmek, ýüze sylmak däbi hem türkmende uly
mertebe hasaplanýar.
Goý, ata Watanymyzy beýik ösüşler bilen şöhratlandyrýan, mähri
ban halkymyzy röwşen geljege sary öňe alyp barýan hormatly Prezi
dentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!
Mahbuba GAFUROWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.

Islendik ýurduň ykdysadyýeti köp babatda
hususyýetçiligiň ösüşine bagly. Çünki hususy
işewürler öz harytlary we hyzmatlary bilen ra
ýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlan
magyna, degişlilikde ýurduň ykdysady görkeziji
leriniň ösüşine öz täsirini ýetirýär.
Bazarda önüm öndürijileriň we hyzmat ýerine
ýetirijileriň sany artdygyça, bäsdeşlik ýokarlan
ýar. Bu bolsa görünmeýän bazar bäsdeşliginiň
ýüze çykmagyna getirýär. Hususy işewürleriň
arasynda ýüze çykýan bäsdeşlikler bazara, aýra
tyn-da, müşderilere saýlamak hukugyny, hary
dyň hiline, bahasyna, göwrümine we möçberine
baglylykda, özüne amatlysyny satyn almaga şert
döredýär. Çünki şol bir önümi öndüriji bolup, bir
näçe telekeçi çykyş edýär. Şeýle ýagdaýlaryň ýüze
çykmagy müşderiler üçin amatly bolsa-da önüm
öndürijilere täsirini ýetirip, önümçiligiň peselme
gine hatda ýapylmagyna hem getirip bilýär. Mysal
üçin, siz bazara zerur bolan serişdeleriňizi satyn
almaga bardyňyz we bir dükana girdiňiz diýeliň.
Ol ýerde bir önümden birnäçe görnüş ýa-da bir
näçe firma tarapyndan öndürilen önümler hatarhatar. Şonda ilki bilen siz özüňize tanyş firmanyň
önümini gözlärsiňiz, eger ol ýok bolsa, beýleki
önümleriň düzümi bilen tanyş bolarsyňyz we haý
sy göwnüňize ýarasa alarsyňyz. Bu — adaty ýag
daý. Ine şu ýerde-de «mahabatyň» ähmiýeti ýüze
çykyp, telekeçilik işine başlaýan şahsy ýa-da ýu
ridik tarapyň «işewürlik meýilnamasynda» ýörite
«mahabat» bölüminiň döredilmegine getirýär.
Ýurdumyzda mahabat işleri «Mahabat hakyn
da» we «Söwda işi hakynda» Türkmenistanyň
Kanunlaryndan we beýleki kadalaşdyryjy hukuk
namalaryndan ugur alnyp amala aşyrylýar.
«Mahabat hakynda» Türkmenistanyň Kanu
nynda bellenilişi ýaly, mahabat — bu haýsy-da
bolsa bir obýekte gyzyklanma döretmäge ýa-da
ony goldamaga, onuň bazarda öňe ilerlemegine
ýardam etmäge çagyrýan, islendik görnüşde dür
li serişdeleri peýdalanmak arkaly ýaýradylýan
maglumatdyr.
Ösen tehnologiýalar döwründe mahabatyň birnä
çe görnüşi ulanylýar. Olaryň hatarynda telewidenýe,
radio, kataloglar, diwarlyklarda asylýan, internet sa
hypalarynda goýulýan, witrina, gündelik we döwür
leýin neşirlerde çap edilýän görnüşleri bar. Mahabat
işi amala aşyrylanda, ilki bilen, ondaky reňkleriň saz
laşygyna üns bermeli. Çünki her reňkiň öz aňladýan

manysy bar. Bu ugur bilen ýörite ýokary bilimli hü
närmenler, ýagny marketologlar meşgullanýar.
Olaryň bellemegine görä, mahabatda ulanylýan
reňkler hyrydara gönüden-göni täsir edip, 90 se
kundyň dowamynda müşderide pozitiw ýa-da ne
gatiw ýagdaýy döredýär.
Reňkiň mahabatdaky orny uly bolmak bilen,
marketologlaryň bellemegine görä, iň täsirlisi sa
ry, gök we goýy gyzyl reňkler hasaplanýar. Has
islegli harytlarda bolsa gara bilen altynsow reňk
leriň utgaşdyrylyp ulanylmagyna gabat gelmek
bolýar. Mundan başga, gündelik harytlarda gyzyl
reňk köp ulanylsa ýerlikli hasaplanýar.
Netijede mahabat işinde reňk sazlaşygy diýen
düşünje ýüze çykýar. Bu önüm öndürilende örän
möhüm tapgyrdyr. Oýlanşykly düzülen reňk saz
laşygy ulanylan mahabatda her bir reňk başga bir
reňk bilen bilelikde utgaşyp, bir şekili ýa-da hary
dy emele getirýär.
Mahabat taýýarlananda, oňat reňk sazlaşygy
hökmünde sary reňkde gara, gök, ýaşyl; ak reňkde
gyzyl, gök; gök reňkde ak we beýleki reňk sazla
şyklary hem özara baglanşykly ulanylsa maksada
laýyk bolar.
Geçirilen barlaglaryň netijesinde, reňkler
adamda käbir duýgulary oýarýar. Mysal üçin,
gyzyl reňk adama oňat täsir edip, alyjyda şol
haryda höwesiň döremegine, keýpiçaglyga geti
rip bilýär. Sary we mämişi reňkler alyjyny oňyn
tolgundyrsa, gök we gyrmyzy reňkler, tersine
— rahatlandyrýar. Ýaşyl tebigatyň reňki, hary
dyň tebigylygyny, köşeşdirijiligi, ýiti görüjiligi
we ösüşi aňladýar. Hemmä mälim bolşy ýaly, ak
reňk açyklygy, arassalygy, ýazyksyzlygy, ruhu
belentligi aňladýar.
Aslynda, psihologlaryň bellemegine görä,
adamyň reňk duýgusynyň 80 göterimi nerw ul
gamyna, 20 göterimi bolsa görüşüne bagly. Reňk
adamyň duýgusy bilen gönüden-göni baglan
şykly.
Mahlasy, reňkleriň dogry saýlanylmagy ma
habat edilýän harydyň ýa-da hyzmatyň täsirlili
gini artdyryp, oňa islegleri birnäçe esse ýokar
landyryp bilýär. Çünki harydyň amatly, oňat we
peýdalydygyny mahabat işi doly derejede gör
kezýär.
Meýlis ALLAMYRADOW,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň mugallymy.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe hormatly Preziden
timiziň bilim ulgamyndaky özgertmele
rini netijeli amala aşyrmak ileri tutulýan
ugurdyr. Döwür bilim edaralarynyň işini
halkara tejribesine laýyklykda kämilleş
dirmegiň zerurlygyny talap edýär. Täze
tehnologiýalar we okatmagyň häzirki za
man usullary ýurdumyzyň bilim ulgamyny
kämilleşdirmegiň, hem-de mundan beý
läk-de ösdürmegiň zerur şertidir.

Elbetde, bilimiň hilini ýokarlandyrmak boýunça
ýerine ýetirilmeli esasy wezipeleriň biri mugallym
tarapyndan multimedia serişdelerini, bilim teh
nologiýalaryny özleşdirmek we olary ýerlikli ula
nyp bilmek bilen baglydyr. Muňa uzak aralykdan
okatmagy mysal getirmek bolar. Uzak aralykdan
okatmagyň usulyýeti takyk guralmalydyr, nazary
maglumatlar bilen amaly ýumuşlaryň, mysallaryň
deňagramly sazlaşdyrylmagy hökmany şertleriň
biridir.
Talyplara bilim berilende interaktiw tagtasyny
peýdalanmak, onuň üsti bilen internete çykmak
bu usulyň mümkinçiliklerini has artdyrýar. Inte
raktiw tagtasy mugallym bilen talyplaryň ýakyn
arabaglanyşygyny üpjün edýär. Elbet-de multime
dia serişdelerini dogry ulanmak bilen, talyplaryň
täze temany özleşdirmekleri üçin şert döretmek,
tema boýunça pikir alyşmak, şeýle hem olaryň bi
lesigelijiligini artdyrmak, döredijilik ukyplaryny
kämilleşdirmek ýola goýlup bilner.

UGUR KÄMILLIGE TARAP

Multimedia serişdeleriniň kömegi bilen okatmak,
giň düşünjeli, döredijilikli pikirlenýän, döwrebap
maglumatlardan, kommunikasion tehnologiýalar
dan oňat baş çykarýan hünärmenleriň täze neslini
terbiýeläp ýetişdirmegiň netijeli ýoludyr. Multime
dia serişdeleri talyplara düýpli bilim almaga, mugal
lyma bolsa sapagyna döredijilikli, täzeçe çemeleşmä
ge mümkinçilik berýär. Şol mümkinçilikleri netijeli
ulanmak, ýagny maglumatlary öwretmegi multime
dia serişdeleri bilen utgaşdyrmak bilimiň hiliniň ýo
karlanmagyna getirýär.

Dilber MUDAROWA,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň mugallymy.
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TALYPLYGYŇ SOŇKY DURALGASYNDA
(uçurymyň
Dalaşgärlik. Synag. Irginsiz yhlasly gijeleriň wysala
gowşan güni. Bularyň ählisiniň üstünden eýýäm bäş ýyl
geçipdir. Şu wagt bu zatlar düýş ýaly meniň üçin. Indi
ýatlamalar ummanyna çümen wagtym myssa ýylgyr
magyma sebäp bolýan bu süýjümtik duýgular öz ornuny
talyplyk ýyllarymyň ýakymly pursatlaryna berdi.
Uçurym dabarasynda halypa mugallymymyzyň aý
danlary henizem gulagymda ýaňlanyp dur: «Siz pikir ed
ýänsiňiz, institut, mugallymlar biziň ýadymyzda hemişe
lik galýar, biz bolsa olaryň ýadyndan çykar gideris diýip.
Ýok, diňe biz siziň durmuşyňyzda däl, eýsem, sizem bi
ziň ýüregimizde galmagy başardyňyz. Sizi özümize şeýle
ýakyn duýmagymyzyň sebäbi her biriňize ömrümiziň
bir bölegini, terbiýämizi, ylmymyzy siňdirmegimizdir».
Mugallymymyň her aýdan sözi ýüregimiň üstünden
aýakýalaň ýöredi.
Düýn ýalydy gapysyndan ätlänim,
Suw deý akyp gitdi ömrüň bäş ýyly.
Soň-soňlaram buýsanç bilen ýatlaryn,
Diploma däl, köňle goýlan bäşligi.
***
Ynha, şu wagt tamamlanyma heniz bir aý hem dol
madyk institutymyň deňesinden geçip barýan. Ýene
öňki-öňkülik. Şol mugallymlar, şol baglar, töwereginde
gaýda-gaýmalaşyk talyplar. Ýöne olar biz däl. Başga-baş
ga ýüzler. A meniň olaryň içinde özümi göresim gelýär.
Hanha, şojagaz çepiksije gyz-a maňa meňzemänem du
ranok. Aý, ýok, onuň boýy uzynrak eken. Öz-özüm pikire
çümýän ýene. Hawa, boýun almak hernäçe kynam bolsa,
mähriban institutym bilen indi meni diňe suratlar we ha
kydada möhürlenen ýakymly ýatlamalar baglaýar. Onda
indi biz ýok, ýöne bize derek başga talyplar onuň goýnuny
doldurmaga gelerler. Ilki-ilkiler pikir edişim ýaly, okuwy
ňy tamamlamak, hoşlaşyk pursady beýle bir gowy zadam
däl eken, görüp otursam. Ol göni ýüregiňe täsir edýär.

Kalba kämilligiň möhrüni basan,
Mugallymlar — baky synmaz mertebäm.
Göreldäňiz, sapaklarňyz çelgimiz —
Hemem olar üstünlige merduwan.
***
Uçurym bolanyma hiç ynanasym gelenok. Okuwa
barmasam, aýagaldygyna jaň edäýjekler ýaly. Bu gün
hepdäniň başy. Hiç kim jaň edenok. Öz-özümi çümmük
läp görýän. Ýok, bu düýş däl. Bäş ýyl mundan ozal abraý
bilen şu ýokary okuw mekdebini tamamlamagy arzuw
edeniň mendigine-de ynanamok şu wagt.
Bizi institutyň işigne elten,
Maksatlaryň meňzeşligi, birligi.
Ähliňiziň keşbiňize siňipdir,
Ylmyň yşky, talyplygyň terligi.

YKDYSADY BILIM:

sözi)

täze gözýetimler

M
Bir pursat deý geçip gitdi o demler,
Gözümize uzyn görnen ýyl daşda.
Begenjim kän size ýoldaş edenne,
Dost-dogana dönüp giden, ýyldaşlar!
***
Bilýän, men bu ylym ojagynyň uçurymy bolan ilkinji
talyp däl. Özümiň bu ýeriň iň soňky uçurymy däldigimem
bilýän. Mundan bäş ýyl ozal haýsydyr bir uçurym bolan
talybyň ornuny doldurmak arzuwy bilen ätläpdim şu bo
sagadan. Ýene bir aýdan kimdir biri meniň ornumy dol
durmak üçinem geler bu ýere. Kimdigi nämälim bolan şol
bagtly ynsana häzirden: «Talyplygyň gadyryny bil! Ykba
lyň üçin möhüm bu ýyllarda wagtyňy bisarpa tutma! Ýe
keje günüňi-de yrýa etmän ylym öwren, «Talyp» diýen ada
mynasyp bol!» diýesim gelýär.
Ertirler bagt bolup atar biz üçin,
Düýş ýaly ýakymly görüner düýnler.
Ýetilmedik menzil bolmaz arada,
«Bilimliň bilegi zor bormuş» diýrler.
***
«Hoş gal» diýen sözi halamok. Ol jümlede birhili müdi
mi aýralygyň ýokundysy bar ýaly. Şeýle bolansoň, men sa
ňa-da «Hoş gal!» diýip bilmerin, eý, gadyrdan institutym!
Sebäbi ir-u-giç men seniň goýnuňa dolanmak arzuwy bi
len gidýän bu ýerden. Bir kitapdan «Görüşmäge umyt bar
bolan ýagdaýa aýralyk diýilmeýär» diýip okapdym. Gel,
bizem bu hoşlaşygy aýralyk däl-de, az wagtlyk arakesme
hökmünde kabul edeli. Men entek dolanaryn, biz ýene
hökman görşeris, görersiň. Kiçijek göwresinde ullakan ar
zuwlary göterip ýören öz talybyň beren sözünde tapylýan
dygyny sen bilmel-ä. Şoň üçinem men saňa diňe: «Häzirlik
çe» diýýän, mähriban mesgenim! Diňe «Häzirlikçe»...
Uçurym biz, uçup barýas geljege,
Durmuş gülüp, açýar bize gujagyn.
Minnetdar, ýol görkezenler, ussatlar,
Sag bol, bäş ýyl bilim beren ojagym!
Ogulnur PIRJIKOWA,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň uçurymy.

älim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurduň yk
dysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny
kesgitläp, iň täze tehnologiýalaryň halk hojalygynyň
ähli pudaklarynyň ösüşiniň özeni bolmalydygyny
nygtaýar. Şunuň bilen baglylykda, milli ýörelgelere
we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, soňky ýyl
larda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde yk
dysady bilimleri öwretmeklik işleri has-da ilerläp,
kämil özgerişleri başdan geçirýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim ulgamynda amala
aşyrylýan giň gerimli özgertmeler milli ykdysadyýetimizi
döwrebaplaşdyrmak bilen aýrylmaz baglydyr. Ykdysady
ugurdan hünärler boýunça bilim alýan ýaşlaryň häzirki
zaman bilimini, jemgyýetçilik durmuşyndaky ähli üýtgeş
meleri öz wagtynda öwrenmegi we tiz netije çykarmagy
möhüm talapdyr. Çünki milli ykdysadyýetde çeýe pikir
lenmäge ukyply, çalt çözgüt tapyp bilýän hünärmenlere
aýratyn isleg bildirilýär. Zähmet bazarynda bäsdeşligiň ýo
karlanmagy bolsa olaryň ukyplaryna we başarnyklaryna
bolan talaplary esasy wezipe edip goýýar. Netijede ykdysa
dy hünärlerden bilim alýan talyplaryň döwrebap derejede
kämilleşmegi zerurdyr.
Ykdysady dersler geljekde milli ykdysadyýetimizde işle
jek hünärmenleri taýýarlamakda esasy orun tutýan hünär
dersleriniň biridir. Şeýle dersler ykdysady we hukuk gat
naşyklarynyň aýratyn bölegi bolmak bilen, ykdysatçylar
taýýarlanylanda zerurlyk hasaplanýar. Döwletiň milli hoja
lyk ulgamynyň emele gelşine, durmuşa geçirýän ykdysady
syýasatyna doly düşünmek üçin maliýe we salgyt babatda
düýpli bilimleriň toplumyny binýat edinmek möhümdir.
Ýokary hünär bilimini almak ylym bilen meşgullanmagyň
ilkinji basgançagydyr. Hut şu ýerde milli Liderimiziň öňe
sürýän «bilim — ylym — önümçilik» baglanyşygyny düzýän
emele gelýär. Üç zynjyr halkanyň zynjyryň bitewüligi talyp
laryň alan bilimdir ylmyny önümçilikde kämilleşdirmäge
mümkinçilik berýär.
Islendik meseläni köpçülikleýin ara alyp maslahatlaş
makda, dürli görnüşli maglumatlary deňeşdirmekde okuw
umumy ýa-da amaly sapak görnüşinde geçirilip bilner.
Şeýle sapaklaryň dowamynda talyplar biri-birleri bilen
pikir alşyp bilýärler. Tejribeleriň görkezişi ýaly, bu bolsa
bitewi ylmy garaýşyň döremegine ýardam berýär. Talypla
ryň pikir özbaşdaklygyny we işjeňligini güýçlendirýär.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda
bilim we ylym ulgamynda alnyp barylýan döwrebap öz
gertmeler mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriler.
Bu babatda Garaşsyzlyk ýyllarynda toplanan tejribeden,
döwrüň ösüşinden we talaplaryndan ugur alnyp, ulgamy
kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Türkmen döwlet mali
ýe institutynyň professor-mugallymlary-da ykdysadyýetiň
pudaklarynda zähmet çekjek ýokary hünärli işgärleri kema
la getirmegi baş maksat edinýärler.
Döwrüň talabyna laýyklykda, talyplaryň taýýarlyklary
ny diňe ykdysadyýetiň pudaklarynda ýokary hünärli işlere
ugrukdyrmak däl-de, eýsem, olara ylmy-barlag işleri üçin
zerur bolan başarnyklary öwretmeklik hem wajypdyr. Ýo
kary okuw mekdeplerini tamamlaýan uçurymlar önümçilik
de işlemek bilen, tutuş adamzadyň durmuşynda bolup geç
ýän üýtgeşmelere we ýagdaýlara düşünmelidirler, şeýle-de
degerli netije çykarmaga taýýar bolmalydyrlar. Ine, şeýle
hünärmenler ýurdumyzyň ykdysady ösüşini üpjün etmekde
mynasyp islegden peýdalanar. Çünki dünýä täzeliklerinden
habarly, döwrebap pikirlenip bilýän ýaş hünärmenler milli
ykdysadyýetimizde has uly öňegidişlikleriň gazanylmagyn
da möhüm orun eýeleýärler.
Kerim KERTIÝEW,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
uly mugallymy,
ykdysady ylymlaryň kandidaty.
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talyplaryň döredijiligi
GARAŞÝAN
oýlanma
«Asmandan toýnuk gurap geçip bar
ýan durnalar, siz meniň bir wagtky ýitiren
maral gözli näzeninimi-hä gören dälsiňiz?!
Eger birden görseňiz, meniň oňa garaşýa
nymy, tä ömrüm ötýänçä garaşjakdygymy
aýdyň. Onsuz maňa bu ýagt y jahanyň gy
zygy ýok. Ol meniň ak bagt ym...»

***
Men her sapar toýnuk gurap barýan ha
tar-hatar durnalary görenimde, özümden bi
ygtyýar şu sözleri gaýtalaýaryn.
— Jerenim, men sende öz bagtymy görýän.
Entegem ýadymdan gidenok. Bileje mekdebe
gidip, bileje-de okuwdan gaýdardyk. Gün ýa
şyp barýan pursady bolsa, obamyzyň çetindä
ki ene ýabyň boýunda ösüp oturan goja tuduň
aşagynda duşuşardyk. Şol günler meniň üçin
iň bagtly günlerim eken. Duýdansyz gelen aý
ralyk az salmyň içinde ýanyp duran yşk odu
myzy suw sepen ýaly edip öçürip goýberdi.
Ýogsa oba adamlary, hat-da, ejeň hem men
bilen gürleşýäniňi bilýärdi ahyry. Öýümizdä
kileri gudaçylyga ugradanymda: «Meniň size
berer ýaly gyzym ýok!» diýip, gapydan gaýtar
magynyň hikmeti nämede-kä? Ýa menden bir

WATAN

Göz guwanjym, jiger janym,
Buýsanjym sendedir, Watan.
Mukaddesdir duzdur-nanyň,
Guwanjym sendedir, Watan.

ýamanlyk göräýdimi?!
Aý ýok, men ejeňi görsem bir ýerde sakla
nyp bilmän ýolumy üýtgedýän. Her zatda bir
bähbit bardyr. Ýöne beýle diýdigim senden
geçdigim däldir. Men seni hiç wagtam unu
dyp bilmerin ezizim. Wagt geler, ejeň eden
ýalňyşlygyna hökman düşüner we ikimiziň
bagtymyza böwet bolan günlerini ýazyklar.
Şol günüň dogmagyna men sabyrsyzlyk bilen
garaşýan...
***
«Adamlaryň arasy daşlaşdygy saýy, ola
ryň ýürekleri ýakynlaşýarmyş» diýýäler.
Hakykatdanam şeýle bolmaly. Soňky wagt
lar seniň suratyňy ýanymda göterip başlap
dyryn. Jerenim, sen nirede, kimiň bagtynyň
şärigi bolsaň-da, men hemişe seni söýerin!
Hakyky söýgi ýeke gezek berilýändir. Me
niň — ilkinji we ömürlik söýgim — Sensiň!
Jerenim! Men seni diňe bir ýürek bilen däl,
eýsem ähli barlygym, tutuş durkum bilen söý
düm.
Sen meniň ýaşaýyşa bolan ynamym. Seniň
gözleriňde men durmuşy görýän. Gözelligi,

gönezligi görýän. Ak daňlary, ýagty ertirleri,
ähli sowallaryň jogaplaryny görýän.
Ähli geçýän günler sensiz manysyz. Bägül
ler, sähranyň bezegi bolan gülälekler, çigil
demler sensiz müşgi–anbar ysyny ýitirdi.
Jerenim, sen ýaşaýşyň, ähli barlygyň aça
ry. Sen gelseň, tebigat, älem-jahan gülleýär,
baglarda torgaýlar owaz edýär. Alnymda tyl
la gün dogup, gijelerine kuýaş nuruny zemi
ne bolluk bilen eçilýär.
***
Indi welin meniň saňa garaşmakdan,
güýzde toýnuk gurap geçýän durnalardan

kyssa

Melhem howaň jana şypa,
Nesilleriň bagtly juda.
Saňa ömrüm bolsun pida,
Gymmatlygym barym, Watan.

Goýnuňda bagtly biz mydam,
Waspyň soňlanmajak mukam.
«Türkmenistan» ajap mekan,
Buýsanjym sendedir, Watan.
Günleň toýa beslenýär,
Watanym Türkmenistan.
Nesiller şat seslenýär,
Watanym Türkmenistan.
30 ýylda gol boldy,
Hiç solmajak gül boldy.
Baky bagtly ýyl boldy,
Watanym Türkmenistan.

Bäş dogan — bäş welaýat,
Bir — birine hemaýat.
Geçen günler bolsun ýat,
Watanym Türkmenistan.

Ýaşyl tugun galdyran,
Dünýä özün aldyran.
Dost — doganlyk bildiren,
Watanym Türkmenistan.

Täzegül KEMALOWA,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň talyby.

Babanazar ROZYMYRADOW,
Türkmen döwlet maliýe
institutynyň talyby.

NÄTANYŞ

Baý topragyň sylsam ýüze,
Aýlansam dagyňa-düze.
Müň keramat duşar bize,
Kerem-keramatly, Watan.

TÜRKMENISTAN

salam ýollamakdan başga alajym ýok.
Eý, owadan durnalar, meniň ýollaýan sa
lamymy şol maral gözli Jerenime gowşuryň.
Meniň oňa garaşýanymy, tä ömrüm ötýänçä
garaşjakdygymy aýdyň. Ýeneki möwsümde
söwer ýarymdan getirjek gyzgyn salamyňy
za sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.
Uçup barýan durnalar göýä meniň sesimi
eşiden ýaly asman şalygynda öwrüm berdi
ler-de, daş-töweregi täsin owaza gaplap göz
lerimden gaýyp boldular.

Ýolboýy ýuwaşjadan ýöräp gelýän Aýgül serhowuzyň boýunda
ösüp oturan çynaryň deňinde aýak çekdi. Ol çynary synlap durşyna
Günüň saçýan ýalkymyna çüwdürimiň döredýän nurana älemgoşary
na ünsüni çekdi. Bu ýerleriň howasy örän ýakymly hem tämizdi. Çy
nara golaýladygyň saýy sen başga bir dünýä düşen ýaly bolýaň. Aýgül
okuwdan çykyp köplenç serhowuzyň boýuna goja çynary, onuň saýa
lap oturan ajaýyp güllerini, perisypat guwlary synlamaga gelerdi.
Bu ýerler diýseň üýtgeşikdi. Gün ýaşyp barýan pursady guwlaryň
ol ýere gelip gonuşy, günüň şöhlesine älemgoşary döredýän çüwdü
rimleriň ýaldyraşyp görnüşi, adamlary täze bir durmuşa atarýardy.
Mymyk şemalyň ugruna ygşyldaşýan bag şahalary, ýele gaýyp düş
ýän ýapraklar ajaýyp owaz döredýär. Ol owaz göýäki söýgi kenaryna
duşuşyga çagyrýan ýaly mylaýym, ýakymly eşidilýär...
... Şol gün hemişekilerinden düýbünden başgaçady. Misli guşlaryň saý
raşýan seslerine düşünýän ýaly, olara jogap gaýtarasyň gelýärdi. Seýilgäh
bütinleý owaza gaplangydy. Bu mukama teşne bolan gyz göýä özüni as
man şalygynyň perisi kimin duýýardy. Ýolboýy gözelligi synlap gelýän
Aýgül yzyndan kimdir biriniň gelýänini görüp saklandy. Gyzyň duranyny
görüp ol hem aýak çekdi. Gyz «Bu nätanyş kimkä. Göwnüme bolmasa ol
meni esliden bäri yzarlaýan ýaly ...» diýip, içini gepletdi-de, «Belki-de, aras
sa howa dynç almaga çykandyr. Ýa-da meni birine meňzedip, soňam aňyp
saklanandyr-da» diýip, özüne göwünlik berdi. Gyz ýoluny dowam etdi.
Aýgül ertesi okuwdan soň ýene-de seýilgähe geldi. Birden ol öz ädi

mi bilen deň gadam urup gelýän ýigidi gözüniň gytagy bilen görüp galdy.
Alaçsyz halda aýak çekdi. Ýigit gyzyň ünsüni sowmak üçin daş-töweregi
synlaýan mysaly töwerege seredişdir-di. Gyz bu zatlara üns bermejegem
bolsa, nähilidir bir howsalaly duýgy kalbyny gaplady. Bu duýgy Aýgüli
itekläp alyp barýana meňzeýärdi. Şol dem nirä barýanynam, näme üçin
barýanynam unudypdy. Birdenem ýanýodanyň gyrasyndaky oturgyja
özüni goýberdi. Şol pursat töwerekden nätanyş ses eşidildi:
— Size näme boldy?
Bu sese gyz tisginip, töwerege garanjaklady. Görse, maňlaýynda
uzyn boýly, pälwansypat ýigit.
— Ýok, ýok. Meniň ýagdaýym gowy!
Ýigit alçaklyk bilen gyzyň gapdalynda oturdy-da, söze başlady:
— Men ýolumy ýitirdim.
— O nähili ýitirdim? Kömek maňa däl-de, size gerek ýalyla?! Aza
şyp dagy ýörmüsiňiz?
— Şeýle öýdýän...
— Öý salgyňyzam, telefon belgiňizem bileňizokmy?
Ýigit sypaýçylyk bilen:
— Wah, ony bilýän-le, ýöne näme işläp ýörenimi bilemok...
Ýigit ýuwaşlyk bilen gürrüňi dowam etdi:
— Nämeden başlasamkam. «Kelebiniň ujuny ýitiren» diýýänleri, men.
Ýigdiň iki sözüň başyny çatyp bilmeýänini görüp duran gyz soragyny bes
etdi.
Esli dymyşlykdan soň ýigit adynyň Hemradygyny, ýurdumyzyň
ýokary okuw mekdepleriniň birinde okaýandygyny aýtdy:
— Dogrusyny aýtsam, ilki-ilkiler men bu ýerlere dynç almaga gel
ýärdim. Ýöne sizi görelim bäri, owadan jemalyňyzy görmek, iň bol
manda daşyňyzdan synlamak üçin gelýän. Şol günden bäri size bil
dirmän her gün öýüňize çenli ugradyp gelýän. Ynha, bu günem gyra
çekildiňiz welin, bir zat bolandyr öýdüp howatyrlandym...
Gürrüňleri alyşansoň, olar näçe oturandyklarynam, wagtyň gijige
ninem duýmadylar... Çünki ýürekleri birleşdirýän ajaýyp sözler, ýa
kymly owaz deýin eşidilýär.
Ine, dek düýnüň özünde nätanyş adamlar bu gün birek-birek üçin
ýaradylan ýaly. Şol günden başlap bular her gün şu çynaryň goýnun
da, ajaýyp seýilgähiň gujagynda söýgi mukamyny diňleýärdiler...
Aradan aýlar aýlanyp, ýyllar geçdi. Bu aşyk-magşuklar ýokary
okuw mekdebini tamamlap, ykbalyny bire baglap, mähriban Prezi
dentimiziň sowgat beren «Bagt köşgünde» uludan toý tutdular. Şeý
dip olaryň durmuşynda iň bir bagtly günleri başlandy.

Güljemal MEREDOWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.
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AK PATA
(hekaýa)
Garaşylan gün gelip ýetdi. Çary agalaryň öýüniň töweregi bezelen ýeňil awtoulaglardan
doldy. Bu gün Çary aganyň uly ogly Juma ömrüniň kerwenini bile geçirjek söýen güli Serwä
öýlenýär. Hawa, hemme ýerde şatlykly owazlar, aýdym-sazlar eşidilýär. Çar tarapdan gelýän
myhmanlaryň yzy üzülenok. Olar bilen birin-birin salamlaşyp hal-ahwal soraşyp duran Ju
manyň bu gün känbir keýpi ýok. Ol nämedir bir zady ýitiren ýa-da kimdir birinden bir habara
garaşýan ýaly, täsin duýgulary başdan geçirýär.
O barmana Jumanyň çagalyk dosty Nazar egninden kakyp degişme bilen gürledi:
— O how, öýlenýän ýigit! Näme, keýpiň ýok-la. Ýa toý günüňde biri göwnüňe degäýdimi.
Ýogsa-da, gelnejem bilen eýýäm tersleşip ýetişäýdiňmi?!
Juma sadadan ýuwaş gürledi:
— Ýok-la, gelnejeň bilen-ä sözümiz azaşanok. Ýöne şu gün maňa bir ýerlerden habar ge
läýjek ýaly, üýtgeşik öz-ä.
— Men oýna saldym welin, çyndanam bir zat bar ýaly-la. Hany açyl bakaly, eşideli.
— Aýdar ýaly zat ýokla. Ýöne näme üçindir köp wagt bäri garaşýan habaryma şu gün go
wuşaýjak ýaly.
— Gelnejemi öýüňe getir, onsoň bar zat gowy bolar. Aladaňam bolmaz, gaýgyňam. Bir ýyl
gyrar welin tutuş dünýäni unudaýarsyň. Şol wagt bizi bir ýatdan çykaraýma!
— Saňa-da biriniň üstünden gülmeli diýseň, kemini goýaňok.
— Ýeri bolýa, köşeş dost, men-ä bir göwnüňi açaýyn diýdim. Onsoňam, seret synpdaş gyz
larymyz gelipdir, ýör ýanlaryna baraly. Senem beýdip ýüzüňi sallap oturma.
Çagalyk dostlar egin-egne berip, synpdaşlarynyň ýanyna gitdiler. Näçe ünsüni sowjak bol
sa-da ýigidiň şol gaýgysy hiç aýrylmady. Guda tarapa gitmeli ulaglaryň hemmesine toý ýag
lygy daňyldy.
Toýa gelen mähelläniň kändigini... Oba adamlarynyň barysy diýmeseňem, edil ýarysyn
dan gowragy gelipdir. Hemme taýýar bolansoň, il ýaşulusy aksakgal goja el galdyrylyp ak
pata bermäge durdy, ýerli-ýerden ýaşulynyň sözüni tassyklaýan jümleler eşidildi. Juma gel
nalyjy maşyna münmäge ugrady. Uludan gadam urup barşyna bezelen gelnalyjy maşyna
münüp ugramakçy bolanda, maşynyň öňünde iki sany kepderi peýda boldy. Olar şeýle owa
dandy welin, aýdyp diýer ýaly däl. Iki sany meňzeş kepderi gelnalyjy maşynyň öňüni kesdi.
Her kim ýerli-ýerden kowsa-da, olar bir ädim süýşüp, ýene gonýardylar. Uçup gidibermeýän
kepderiler hamala birini ýanlaryna çagyrýan ýalydy. O barmana maşynyň yzky gapysy açyl
dy. Juma bezelen gelnalyjy maşynyň öňüne garşy ýöredi. Ýigidiň gelýänini gören kepderi
ler birden asman şalygyna perwaýa galdy-da, ýene yzyna gaýdyp, hersi Jumanyň bir egnine
gondy. Olar öz dillerinde aýdym aýdýana çalym edýärdi. Hawa, bu örän täsindi. Muny görüp
duran mähellä ümsümlik aralaşdy. Kepderileriň owazlary alyslara ýaýrap başlady. Jumanyň
gaýgysy azalyp, kalby aram tapýan ýalydy. Ýüzünde ýylgyryş, kalbynda ynam peýda boldy.
Juma irdenden bäri erkine goýmaýan agyrysynyň dermanyny tapdy. Kepderiler ýigidiň gu
lagyna öz dillerinde bir zat pyşyrdaşyp, gözden gaýyp boldular. Töwerekden seredip duran

Ýüregiňizi diňläň!

Ýürek — adamzadyň iň esasy synalarynyň biri. Ýürek öz wezipesini
ýerine ýetirmese adamzatda hereket bolmagy asla mümkin däl. Ýürek
ynsanyýet üçin zerur syna bolmak bilen çäklenmän, eýsem, ol iň esasy
maslahatçymyzdyr. Türkmençilikde kyn ýagdaýa düşülende ýüregiňe
gulak sal, ony diňle, näme diýse şony etgin diýilýär. Bu ýöne ýerden
däl. Gadymy edebiýat çeşmelerine salgylansak, Haktagalla adamzady
ýaradanda öz nurundan bir bölejik goşup ýüregi döredipdir. Şonuň üçi
nem ýürek hiç wagt aldamaýar. Ol Hakyň nuruny gören synamyzdyr.

Hawa, ýüregiňizi diňläň, ol size hakykaty açyp görkezer, sizi dog
ry ýola ugrukdyrar. Köplenç ýüregiňiz bilen ikiçäk galyň, geňeşiň we
işe girişiň. Gijelerine ümsümlikde ähli aladalardan saplanyň, ýüregi
ňiz bilen gürleşiň. Size dost-ýardan, dogan-garyndaşdan ýüregiňiz
has ýakyndyr. Ol siz üçin diňe gowy zatlary maslahat berer.
«Ýürekden aýdylan söz, ýürege barar» diýlişi ýaly ýürek bilen
gürleşseňiz garşyňyzdaky hem ýürek bilen jogap berer. Aşyk-mag
şuklar birek-birege söz gatanlarynda «seni ýürekden söýdüm» diý
ýäler, bu dogurdan hem adamzadyň tutuş durky, barlygy we ahyr
yýeti bilen gowy görýändiginiň alamaty. Çünki ýürek bilen başyna
barylan iş kemsiz, kynçylyksyz biter. Şonuň üçin islendik işiň başyna
baranyňyzda ýüregiňiz bilen ýapyşyň, hökman başararsyňyz.
Birine ýagşy dileg edilende «ýüregiňde beslän arzuwyňa ýet» di
ýilýär. Ýürekden diňe gowy zatlar arzuw edilýär. Çünki ol ýagşylyk
dan ýugrulan —nurdan dörän.
Merjen AMANOWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy.
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o

adamlaryň arasynda «Bu nämäniň alamaty?» diýen gümürtik soraglar peýda boldy. Ýaşulu
lardan birisi ýerinden galyp:
— Bilýäňizmi adamlar, iki kepderiniň gelmegi, täsin saýramagy, soňundanam gaýyp bol
magy nämäniň alamaty?!
Ýerli-ýerden «ýok» diýen jogap eşidildi.
— Bu gelen kepderiler Jumanyň bir wagtky dünýälerini täzelän mähribanlary. Olar Ju
manyň bagtly gününde özleriniň ak patasyny bermäge gelipdirler. Biz pata berdik, ýöne
pederlerimizde «Ata razy — Hudaý razy, ene razy — Pygamber razy» diýen aýtgy bar.
Bu şonuň jogaby. Indi gelnalyjymyz ugrasa-da bolar. Baryň, ýoluňyz ak, ýoldaşyňyz Hak
bolsun!
Aladalardan saplanan Juma gelnalyjy maşyna keýpiçag halda mündi. Gelin alynyp, geze
lenje çykyldy. Az salymdan hem toý şatlygyny goşalandyryp, uz basyp täze gelni getirdiler.
Milli däplerimize eýerilip, üzärlik tütedilip, gelni öýe saldylar. Eýýäm ençe ýyl bäri bu gapy
dan toý sesi eşidilmändi. Bu gün bolsa tutuş oba bolup, uly şatlyk bilen Jumanyň bagt toýy
tutulýardy.
Jumageldi SALAMOW,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.
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Keseligine:
ss 6. Bir-birinden ara
o sy daş, üzňe.
r
K 7. Angliýaly futbolçy Jo
... . 8. Germaniýaly futbolçy
Markus ... . 9. «… dagy gemrer, suw
– daşy» (nakyl). 10. «Gök demirden
dillije, / Uly ile bellije» (matal) .
12. «Ýaman adam il bozar, ýaman
… – ýol» (nakyl). 15. Paýhas oýny.
17. Amerikada bir döwlet. 19. Ang
liýanyň futbol kluby.
20. Portugaliýaly futbolçy ... Meý
reliş.
Dikligine: 1. Gözbaşyny Ýa
poniýadan alyp gaýdýan başa-baş
söweş sungatynyň bir görnüşi .
2. Monakoly awtosürüji ... Lekler.
3. «Öý ýaraşygy – çaga, … ýaraşygy
– myhman» (nakyl). 4. Germaniýaly
futboçy ... Maýer. 5. Laosda bir der
ýa. 11. Fransiýaly futbolçy Samuel ...
. 13. Erteki-dessan gahrymanlaryny
agyr ýagdaýlardan halas edýän
hyýaly guş. 14. Ýurdumyzda giňden
ösdürilýän ulgam. 16. Milli oýun,
aşyk oýny . 18. Ýöneliş düşümiň
soragy.
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