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Garaşsyz,BitarapTürkmenistanyň 
bagtyýarýaşlary!Hormatly 

professor-mugallymlar!Gadyrly 
gurultaýagatnaşyjylar!

Şu gün ýur du myz da Bi lim ler we ta lyp 
ýaş lar gü ni giň den bel le nil ýär. Men si ziň 
äh li ňi zi «Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» ýy
ly nyň bu şan ly se ne si bi len tüýs ýü rek den 
gut la ýa ryn. Äh li bi lim iş gär le ri ne, ta lyp we 
okuw çy ýaş la ry my za berk jan sag lyk hem
de uly üs tün lik le ri ar zuw ed ýä rin.

Biz Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň 
Gal ky ny şy döw rün de öňü miz de be lent mak
sat la ry goý duk. Mäh ri ban Wa ta ny my zyň 
aba dan çy ly gy ny we dur muşyk dy sa dy ösü
şi ni, hal ky my zyň ýa şa ýyş de re je si ni mun dan 
beý läkde ýo kar lan dyr mak, dün ýä de pa ra hat
çy ly gy hemde yna nyş ma gy ber kit mek we zi
pe le ri ni öňe sür dük. Şu be lent mak sat la ra ýet
mek de ýur du my zyň ýaş ne sil le ri ne aý ra tyn 
bil bag la ýa rys.

Hormatlyadamlar!
Mag tym gu ly adyn da ky Ýaş lar gu ra ma sy

nyň VII gu rul ta ýy nyň Bi lim ler we ta lyp ýaş lar 
gü nü ne ga bat gel me gi onuň äh mi ýe ti ni hasda 
art dyr ýar. Ýa ňy Ýaş lar gu ra ma sy nyň Mer ke zi 
ge ňe şi niň tä ze dü zü mi niň saý law la ry ge çi ril di. 
Men gu ra ma nyň tä ze ýol baş çy la ry na jo gap
kär li iş le rin de üs tün lik le ri ar zuw ed ýä rin.

Ge çi len ýol lar, ýe ti len sep git ler we ga za
ny lan üs tün lik ler gel je giň röw şen ýol la ry ny 
gur ma gyň mi ze mez bin ýa dy dyr. Biz şu ýö rel
ge den ugur alyp, yk dy sa dy ýe ti mi zi dur nuk ly 
ös dür mä ge aý ra tyn äh mi ýet ber ýä ris. Ýur
du my zyň oba dyr şä her le ri ni, et rap mer kez
le ri ni aba dan laş dy ryp, ýo ka ry hil li ýa şa ýyş 
jaý la ry ny gur ýa rys. Iri se na gat top lum la ry ny 
dö ret mek bo ýun ça giň ge rim li çä re ler dur

mu şa ge çi ril ýär. Bu tu tum ly iş ler döw le ti mi ziň 
Ga raş syz ly gy nyň we Bi ta rap ly gy nyň esas la
ry ny ber kid ýär. Hal ky my zyň halýag da ýy ny 
düýp li go wu lan dyr ma ga ýar dam ber ýär. Bi
ta rap Wa ta ny my zyň dün ýä dä ki atab ra ýy ny 
ýo kar lan dyr ýar.

Hormatlyýaşnesliňwekilleri!
Hä zir ki wagt da ýur du my zyň ila ty nyň 

esa sy bö le gi ni Ga raş syz lyk ýyl la ryn da ke ma
la ge len ýaş ne sil ler düz ýär. Biz ýaş la ra eziz 
Wa ta ny my zyň gel je gi ni gu ru jy lar hök mün de 
ga ra ýa rys. Bag ty ýar ýaş la ry myz halk ho ja ly
gy nyň dür li pu dak la ryn da mil li hemde döw
let mak sat na ma la ry ny dur mu şa ge çir mek de 
yh las ly zäh met çek ýär ler. Ýur du my zyň jem
gy ýet çi liksy ýa sy dur mu şy ny de mok ra ti
ýa laş dyr mak da mö hüm baş lan gyç la ry öňe 
sür ýär ler. Ylymbi lim, te le ke çi lik we jem gy
ýet çi lik iş le ri bi len meş gul la nyp, yk dy sa dy ýe
ti mi zi ös dür mä ge iş jeň gat naş ýar lar.

Ga raş syz döw le ti mi zi 2022 — 2052nji 
ýyl lar da dur muşyk dy sa dy taý dan ös dür
me giň Mil li mak sat na ma sy na la ýyk lyk da, 
biz ýaş ra ýat la ryň ýa şa ýyşdur muş üp jün
çi li gi ni go wu lan dyr ýa rys. Ola ryň te le ke çi lik 
baş lan gyç la ry ny hö wes len dir mek bo ýun ça 
hem ne ti je li iş le ri alyp bar ýa rys.

Ezizýaşlar!
Be ýik gel je gi miz si ziň bag ty ýar ly gy ňyz, 

ka da ly ösü şi ňiz bi len aý ryl maz bag ly dyr. 
Şun dan ugur alyp, ne sil le ri hal ky my zyň 
asyl ly däp le ri esa syn da ter bi ýe le me gi örän 
mö hüm we zi pe le riň bi ri ha sap la ýa rys.

Ýaş la ry my zyň ru hyah lak, me de ni, aň
bi lim we be den taý dan ösü şi ne uly äh mi ýet 
ber ýä ris. Çün ki ylym lybi lim li, sag dyn ýaş
lar döw le ti mi ziň kuw wat ly güý jü dir, nu ra
na gel je gi dir. Şo ňa gö räde, hä zir ki za man 

en jam la ry bi len üp jün edi len or ta we ýo ka
ry okuw mek dep le ri ni, ça ga lar bag la ry ny, 
dynç alyşsa gal dyş mer kez le ri ni giň ge rim
de gu rup ulan ma ga ber ýä ris. Bu bol sa ýaş
la ry my za dün ýä de re je sin de bi lim ber mä ge 
müm kin çi lik dö red ýär.

Ezizwatandaşlar!
Ýaş lar yl myň ga za nan la ry ny öz leş dir mä ge iş

jeň gat naş ýar lar. Mek dep okuw çy la ry myz we ta
lyp ýaş la ry myz ab raý ly hal ka ra bäs le şik ler de uly 
üs tün lik le ri ga zan ýar lar. Mu nuň özi ýur du myz da 
ýaş la ryň oka ma gy, bi lim al ma gy, hü när öw ren
me gi üçin berk bin ýa dyň dö re dil ýän di gi ni aý dyň 
gör kez ýär. Ga raş syz döw le ti miz de ýaş la ryň hu
kuk la ry hem yg ty bar ly go ral ýar. Ýaş maş ga la lar 
üçin dur muş ýe ňil lik le ri gi ňel dil ýär. Ola ra gol daw 
ber mek, hä zir ki za man ýa şa ýyş ja ýy bi len üp jün 
et mek bo ýun ça ze rur çä re ler ama la aşy ryl ýar. 
Ýaş la ra oka jak mek de bi ni, oku wyň di li ni, ug ru ny 
we gör nü şi ni saý lap al ma ga do ly hu kuk be ril ýär. 
Ola ryň iş bi len üp jün çi li gi ni go wu lan dyr mak, hü
nä re ug ruk dyr mak bi len bag ly ze rur iş ler hem 
dur mu şa ge çi ril ýär.

Hä zir ki wagt da ýaş la ryň jem gy ýet çi liksy
ýa sy iş jeň li gi bar ha ýo kar lan ýar. Biz ýur du
my zyň ýaş lar bir le şik le ri bi len beý le ki döw let
le riň hemde hal ka ra Ýaş lar gu ra ma la ry nyň 
ara syn da dost luk ly gat na şyk la ry ös dür mä ge 
ýar dam ber ýä ris. Şo ňa gö räde, dün ýä niň ab
raý ly ýo ka ry okuw mek dep le rin de bi lim al ýan 
ýaş la ry my zyň sa ny bar ha art ýar. Gel jek dede 
hem me ta rap la ýyn ösen, ylym lybi lim li, hü nä
ri ne us sat ýaş la ry ýe tiş dir mek üçin döw le ti
miz äh li şert le ri dö re der.

Mähribanýaşlar!
Be den ter bi ýe we sport jem gy ýe tiň saz

la şyk ly ösü şi ni üp jün ed ýär, adam hä si ýe ti ni 
ke ma la ge tir mek de mö hüm or ny eýe le ýär. 
Adam da özü ne yna my, güýçkuw wa ty, ru hu
be lent li gi ter bi ýe le ýär. Şo nuň üçin ra ýat la ry
my zy, aý ra tynda, ýaş la ry be den ter bi ýe we 
sport bi len meş gul lan ma ga giň den çek mek, 
sag dyn dur muş ýö rel ge le ri ni wa gyz et mek 
bo ýun ça ne ti je li iş ler al nyp ba ryl ýar.

Yk ba ly ny spor ta bag lan ýaş tür gen le ri
miz Ga raş syz Wa ta ny my zyň atab ra ýy ny 
ýo kar lan dyr ýar lar. 2024nji ýyl da Fran si
ýa nyň Pa riž şä he rin de ge çi ril jek XXXIII to
mus ky Olim pi ýa oýun la ryn da hem ýy gyn dy 
to par la ry my zyň üs tün lik li çy kyş edip, Döw
let baý da gy my zy be len de gal dyr jak dyk la
ry na pug ta ynan ýa ryn.

Ezizwatandaşlar!
Gah ry man Ar ka da gy my zyň baş lan gy jy 

bi len «Türk me nis tan da ýaş lar ba ra da ky döw
let sy ýa sa ty nyň 2021 — 2025nji ýyl lar üçin 
Döw let mak sat na ma sy» ka bul edil di. Mak sat
na ma da ýaş ne sil ler de Wa ta na we şöh rat ly 
ta ry hy my za buý san jy, ylymbi li me hö we si 
art dyr ma gyň ýaş lar ba ra da ky sy ýa sa tyň esa

sy ug ry bo lup dur ýan dy gy bel le nil ýär.
Hä zir ki wagt da ýaş la ra «Wa tan» di ýen be

ýik dü şün jä niň mu kad des li gi ni dü şün dir mek, 
ony gö züň gö re ji ýa ly go ra ma gy we ýü rek den 
söý me gi ter bi ýe le mek örän mö hüm we zi
pe le riň bi ri bo lup dur ýar. Şo ňa gö räde, berk 
be den li, hal ky my zyň ta ry hy ny, me de ni ýe ti ni, 
däpdes sur la ry ny we maş ga la gym mat lyk la
ry ny hor mat la ýan şah sy ýe ti ke ma la ge tir mä
ge gö nük di ri len çä re le ri mun dan beý läkde 
yzy gi der li ge çi re ris.

Pa ra sat ly ataba ba la ry myz ne sil le re aja
ýyp däp le ri mi ras gal dy ryp dyr lar. Ag zy bir lik, 
zäh met sö ýer lik, ýa şu ly nes le hor matsar pa 
goý mak hal ky my zyň asyr lar bo ýy dur muş 
ka da sy na öw rü lip gel di. Bi ziň ýaş la ry myz şol 
däp le ri do wam et dir me li dir ler. Ösüp gel ýän 
ne sil le ri şu ýö rel ge ler esa syn da ter bi ýe le mek 
hem mä mi ziň we zi pä miz bol ma ly dyr.

Hormatlyadamlar!
Döw rüň ta la by na gö rä, ýaş lar sy ýa sa ty nyň 

dür li ugur la ry ny öz içi ne al ýan ka nun lar hem 
yzy gi der li kä mil leş di ril ýär. Türk me nis ta nyň 
Mil li Ge ňe şi ta ra pyn dan mi nistr lik le riň we 
pu dak la ýyn do lan dy ryş eda ra la ry nyň, sy ýa
sy par ti ýa la ryň, jem gy ýet çi lik bir le şik le ri niň 
we kil le ri niň hemde ýaş la ryň gat naş ma gyn da 
«Ýaş lar ba ra da döw let sy ýa sa ty ha kyn da» Ka
nu nyň re je le nen gör nü şi niň tas la ma sy taý ýar
la nyl dy. Onuň mak sa dy Ga raş syz Wa ta ny my
zyň yk dy sa dy, sy ýa sy we me de ni dur mu şy na 
ýaş la ryň iş jeň gat naş ma gy ny üp jün et mek den 
yba rat dyr. Ýaş ne sil le ri wa tan çy lyk, yn san per
wer lik we zäh met sö ýer lik ru hun da ter bi ýe le
mek üçin has amat ly hu kuk şert le ri ni dö ret
mek bi len bag la ny şyk ly dyr.

Bu Ka nu nyň ka bul edil me gi ýur du myz
da al nyp ba ryl ýan ýaş lar sy ýa sa ty nyň hu
kuk bin ýa dy ny hasda pug ta lan dy rar hem
de ýaş lar üçin dö re dil ýän müm kin çi lik le ri 
gi ňelt mä ge ýar dam be rer.

Hormatlyadamlar!
Biz san ly ja gün ler den Wa ta ny my zyň 

mu kad des Ga raş syz ly gy nyň 31 ýyl ly gy ny 
baý ram ede ris. Şu gün ki ýaş lar Ga raş syz lyk 
ýyl la ryn da ke ma la ge len tä ze ruh ly ne sil ler
dir. Ýaş lar gu ra ma sy Wa ta na we pa ly ne sil le ri 
ter bi ýe le mek de we je bis leş dir mek de, ola ryň 
güýçkuw wa ty ny, aňdü şün je si ni Ga raş syz 
ýur du my zy ös dür mä ge gö nük dir mek de öz 
bor ju ny üs tün lik li ýe ri ne ýe ti rip gel ýär.

Hä zir ki wagt da biz bu gu ra ma nyň 
öňün de şu we zi pe le ri goý ýa rys:

1) Ýaş nes li wa tan çy lyk ru hun da ter bi
ýe le mek, ola ryň ýo ka ry hil li bi lim al ma gy, 
dö re di ji lik we sport bi len meş gul lan ma gy, 
ukypba şar nyk la ry ny do ly ýü ze çy kar ma gy 
üçin äh li şert le ri dö ret me li.

2) Ýaş lar da ra ýat jo gap kär çi li gi ni we 
zäh me te söý gi ni ös dür me li.

3) Ýaş la ryň şah syjem gy ýet çi lik baş lan
gyç la ry ny gol da ma ly we hö wes len dir me li.

4) Ýaş la ry myz da öz hu ku gy ny go ra mak 
ba şar ny gy ny ýo kar lan dy ryp, ola ryň jem gy
ýet çi lik bir leş me le ri ne iş jeň gat naş ma gy ny 
üp jün et me li.

5) Giň göz ýe tim li, ösen teh no lo gi ýa
lar dan oňat baş çy kar ýan hü när men le riň 
nes li ni ke ma la ge tir mek bi ziň alyp bar ýan 
iş le ri mi ziň esa sy mak sa dy bol ma ly.

6) Ýaş la ryň dün ýä dil le ri ni düýp li öw
ren me gi, ede bi ýat we sun gat bi len giň den 
meş gul lan ma gy üçin hem äh li şert le ri dö
ret me li. Ola ryň ara syn da dö re di ji lik bäs le
şik le ri ni yzy gi der li ge çi rip dur ma ly.

7) Ha lal lyk we maş ga la gym mat lyk la
ry na yg rar ly lyk ýaş la ryň baş ýö rel ge si ne 
öw rül me li dir. Ýaş yn san da şeý le hä si ýet le ri 
ter bi ýe le mek Ýaş lar gu ra ma sy nyň be lent 
bor jy we baş mak sa dy bol ma ly dyr.

Mähribanýaşlar!
Siz bag ty ýar dö wür de ýa şa ýar sy ňyz. Si

ziň sag dyn ösüp, bi lim al ma gy ňyz üçin döw
le ti miz äh li müm kin çi lik le ri dö red ýär. Siz 
oka mak, öw ren mek, yh las ly zäh met çek mek 
bi len, ata Wa ta ny my zyň şanşöh ra ty ny be
len de gö ter me li si ňiz!

Her bir döw le tiň we jem gy ýe tiň saz la şyk ly 
ösü şi ylym bi len aý ryl maz bag la ny şyk ly dyr. Şo ňa 
gö räde, Ga raş syz döw le ti miz de ylym ul ga my
ny kä mil leş dir mä ge uly üns ber ýä ris. Bu ugur da 
yl mybar lag ins ti tut la ry nyň, ýo ka ry okuw mek
dep le ri niň, Ylym lar aka de mi ýa sy nyň we Mag
tym gu ly adyn da ky Ýaş lar gu ra ma sy nyň Mer ke zi 
ge ňe şi niň ýa nyn da ky Ýaş alym lar mer ke zi niň 
alyp bar ýan iş le ri ne mö hüm orun de giş li dir.
EzizWatanymyzyňgeljegibolanýaşlar!

Yn sa nyň ab raýmer te be si, ga dyrgym ma
ty zäh me ti bi len kes git len ýär. Şo ňa gö räde, 
Ýaş lar gu ra ma sy ýaş ne sil le ri mi ze zäh met 
ter bi ýe si ni ber mek de hem ne ti je li iş le ri alyp 
bar ma ly dyr. Be ýik mak sat la ra ýet mek üçin 
her bir ýaş yn san zäh me ti baý dak edin me li dir.

Men ýur du my zyň ýaş la ry nyň eneata 
we ilýurt öňün dä ki mu kad des bor ju ny 
ber jaý edip, my na syp adam lar bo lup ýe
tiş jek dik le ri ne, ata Wa ta ny my zyň gül läp 
ös me gi ug run da jan aýa man zäh met çek
jek dik le ri ne pug ta ynan ýa ryn.

Mähribanýaşlar!
Si zi we hem me bi lim iş gär le ri ni ýur du

myz da giň den bel le nil ýän Bi lim ler we ta lyp 
ýaş lar gü ni hemde Mag tym gu ly adyn da ky 
Ýaş lar gu ra ma sy nyň VII gu rul ta ýy nyň ge
çi ril me gi bi len ýe nede bir ge zek tüýs ýü
rek den gut la ýa ryn. Si ziň äh li ňi ze berk jan 
sag lyk, aba dan, bag ty ýar dur muş, Ga raş syz, 
Bi ta rap Wa ta ny my zyň mun dan beý läkde 
gül läp ös me gi ug run da alyp bar ýan iş le ri
ňiz de uly üs tün lik le ri ar zuw ed ýä rin.
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JEM GY ÝET, YK DY SA DY ÝET WE SAN LY BA ŞAR NYK
Dün ýä ýurt la ry dör dün ji se na gat 

öw rü li şi gi ni baş dan ge çir ýär. Şeý le öz
ge ri şiň ne ti je sin de san ly yk dy sa dy ýe
tiň ös me gi we san ly jem gy ýe tiň ke ma la 
gel me gi dün ýä ekoul ga my nyň aý ryl maz 
bö le gi bo lup, hä zir ki döw rüň äh lu mu my 
me ýil le ri hök mün de çy kyş ed ýär. San ly 
yk dy sa dy ýe te ge çil me gi zäh met ba za ry
ny düýp gö ter üýt ged ýär.

Elekt ron hyz mat la ryň tä ze gör nü şi
niň her bi ri öz bo luş ly ýol bi len ös ýän, 
sarp edi ji le riň özü ni alyp bar şy bi len hä
si ýet len di ril ýän, döw let ka da laş dy ry şy 
çyg ryn da ka rar la ry, çöz güt le ri we çe me
leş me le ri ta lap ed ýän tä ze ba zar la ryň dö
re me gi ne ýar dam ber ýär. Se na gat «4.0» 
teh no lo gi ýa la ry nyň dur mu şyň äh li ugur
la ry na giň den ara laş ma gy işe wür lik gör
nüş le ri niň üýt ge me gi ne tä sir ed ýär.

San ly laş dyr ma gyň tap gyr la ry ýo ka ry 
teh no lo gik çöz güt le ri iş läp taý ýar la mak da, 
san ly hyz mat la ry dö ret mek de, uly göw
rüm li mag lu mat la ry sel jer mek de we beý le
ki ugur lar da san ly ba şar nyk la ra eýe bo lan 
iş gär le re is leg le ri art dyr ýar. Şah sy ýe tiň 
san ly ba şar ny gy nyň de re je si nä çe ýo ka ry 
bol sa, san ly yk dy sa dy ýe tiň ösüş dep gi ni 
şon çada ýo ka ry bol ýar.

San ly ba şar nyk lar — mu nuň özi bi lim, 
en dik, jo gap kär çi lik we hö wes len me ul
ga my hök mün de şah sy ýe tiň de giş li ukyp
ba şar nyk la ry ele al ma gy nyň esa syn da 
dur ýan dur mu şyň dür li ýaý raw la ryn da 
mag lu matara gat na şyk teh no lo gi ýa la ry
ny ynam ly, ne ti je li we howp suz ulan mak 
taý ýar ly gy dyr.

Tä ze yk dy sa dy we teh no lo gik şert ler 
san ly yk dy sa dy ýe tiň esa sy ýö rel ge le ri ni 
öz leş dir mek bo ýun ça oka ýan la ra, mu
gal lym la ra, hü när men le re we ra ýat la ra 
de giş li ta lap la ry bil dir ýär. Yk dy sa dy gur
şa wyň we döw let do lan dy ry şy nyň san ly
laş dy ryl ma gy, alyn ýan hü nä re ýada kä re 
ga ra maz dan, bi lim ul ga my nyň öňün de 
tä ze san ly ba şar nyk lar top lu my ny eme le 
ge tir mek bo ýun ça wa jyp we zi pe le ri goý
ýar. Soň ky ýyl la ryň hal ka ra tej ri be si niň 
gör ke zi şi ýa ly, hü när işi niň ne ti je li li gi ni 
ýo kar lan dyr mak mak sa dy bi len, hü när 
ba şar nyk la ry nyň üs tü ni san ly ba şar nyk
lar ar ka ly ýe tir mek me se le si ne çyn la kaý 
çe me le şil ýär.

San ly yk dy sa dy ýet üçin esa sy ba şar
nyk la ry ul gam laş dyr mak ba bat da dür li 
gu ra ma lar we bi ler men ler to par la ry ta
ra pyn dan bar lag lar al nyp ba ryl ýar. Hä
zir ki wagt da dür li döw let eda ra la ry, mas
la hat be riş kom pa ni ýa la ry we göz leg çi ler 
ta ra pyn dan san ly ba şar nyk la ryň dür li 
gör nüş le ri iş le nip taý ýar lan dy.

ÝU NES KOnyň we Hal ka ra elekt roa ra
gat na şyk bir le şi gi niň bi le lik de taý ýar lan 
ha sa ba tyn da iş hemde dur muş üçin ze
rur bo lan san ly ba şar nyk la ryň dört to pa
ry ta pa wut lan dy ryl ýar: san ly teh no lo gi
ýa la ra el ýe ter li lik we olar bi len iş le mek 
üçin funk sio nal ba şar nyk lar; san ly teh
no lo gi ýa la ry ýer lik li we ne ti je li ulan mak 

üçin stan dart san ly ba şar nyk lar; teh no
lo gi ýa la ry gi ňel di len we öz ger di len gör
nüş de peý da lan mak üçin ösen san ly ba
şar nyk lar; XXI asy ryň ba şar nyk la ry. Bu 
to par lar san ly ba şar nyk la ryň 24 gör nü şi
ni özün de jem le ýär we olar ýö ne keý den 
has çyl şy rym ly san ly ba şar nyk la ry eme le 
ge tir me gi şert len dir ýär.

Ka na da nyň Mag lu matara gat na şyk 
teh no lo gi ýa la ry bo ýun ça ge ňe şi ta ra pyn
dan iş le nip dü zü len san ly ba şar nyk lar 
bäş to pa ra bö lün ýär: bin ýat lyk ba şar
nyk lar; işe wür lik we şah sy ýe ta ra ba şar
nyk lar; san ly we teh ni ki ba şar nyk lar; 
mag lu mat ba şar nyk la ry; te le ke çi lik ba
şar nyk la ry. Bu to par lar da san ly ba şar
nyk la ryň 25 gör nü şi jem le nen dir.

Ýew ro pa Ge ňe şi niň ho wan dar ly gyn da 
taý ýar la nan ha sa ba ta la ýyk lyk da, ra ýat
lar üçin ba şar nyk la ryň bäş to pa ry gör
ke zil ýär: mag lu mat lar we gör ke zi ji ler 
çyg ryn da so wat ly lyk; ara gat na şyk; hyz
mat daş lyk; san ly kon ten ti (maz mu ny) 
dö ret mek; howp suz lyk; me se le le ri çöz
mek. Ady ag za lan to par lar, umu my lyk da, 
san ly ba şar nyk la ryň 21 gör nü şi ni özü ne 
bir leş dir ýär. Şun da her bir ba şar nyk 4 
de re jä (bin ýat lyk, ara lyk, kä mil, ýo ka ry 
us sat lyk) we şol de re je le riň her bi ri 2 ki
çi de re jä bö lün ýär.

ÝU NES KOnyň Sta tis ti ka ins ti tu ty ra
ýat lar üçin san ly ba şar nyk la ryň nus ga sy
na goş ma ça san ly ba şar nyk la ryň «En jam 
we prog ram ma üp jün çi lik le riň esas la ry» 
at ly aý ra tyn to pa ry gi riz me gi tek lip ed
ýär. Bu to par en jam (iş let mek/öçür mek, 
işe taý ýar la mak, işi ni tog tat mak) we 

prog ram ma se riş de le ri ni (ula ny jy nyň ha
sap ýaz gy la ry ny, at la ry ny, giz lin açar söz
le ri ni, giz lin lik düz gün le ri ni üp jün et mek 
we ş.m.) peý da lan mak çyg ryn da bin ýat
lyk bi lim ler hemde ba şar nyk lar ýa ly mö
hüm ugur lar dan dur ýar.

G20 to pa ryň dü zü mi ne gir ýän ýurt la
ryň sam mi ti niň çäk le rin de san ly so wat
ly ly gy öl çe me giň ul ga my hö dür len ýär. 
Bu ul gam san ly so wat ly ly gy bäş de re je, 
ýag ny mag lu mat so wat ly ly gy; komp ýu ter 
so wat ly ly gy; me dia so wat ly ly gy; kom mu
ni ka tiw so wat ly ly gy; teh no lo gik in no wa
si ýa la ra bo lan gat na şyk bo ýun ça ba ha lan
dyr ma gy we ola ryň her bi ri niň için de üç 
mö hüm gör ke zi ji ni (bi lim le ri, ba şar nyk

la ry we gör kez me le ri) göz öňün de tut ýar. 
Umu man, san ly ba şar nyk la ry IT ug run dan 
ýö ri te bi li mi bol ma dyk peý da la ny jy nyň 
we IT ug run dan ýö ri te bi li mi bo lan hü när
men le riň ýö ri te ba şar nyk la ry na böl mek 
bo lar.

Peý da la ny jy nyň ba şar nyk la ry bin ýat
lyk we eme le ge ti ri len ba şar nyk la ry öz 
içi ne al ýar. Bin ýat lyk san ly ba şar nyk
lar elekt ron gur luş la ry we go şun dy la ry 
ulan mak bo ýun ça we zi pe le ýin so wat
ly lyk bi len bag la ny şyk ly dyr. Olar san ly 
en jam la ra we on laýn hyz mat la ra gir mek 
hemde ulan mak üçin her bir ada ma ze
rur dyr. Bu ba şar nyk la ra dür li teh ni ki 
gur luş lar, faýl lar, in ter net, on laýn hyz
mat lar, go şun dy lar bi len iş le mek uky by 
gir ýär. Şeý le hem olar kla wia tu ra da ýaz
mak (in çe he re ket len di ri ji lik ukyp la ry ny 
ös dür mek) ýada duý gur ek ran lar bi len 
iş le mek ýa ly en dik le ri göz öňün de tut ýar. 
Eme le ge ti ri len san ly ba şar nyk lar san ly 
teh no lo gi ýa la ry gün de lik dur muş da we 
iş ýe rin de de giş li ter tip de aň lydü şün je
li ulan mak uky by bi len bag la ny şyk ly dyr. 
Bu ba şar nyk la ry ele al mak san ly teh no lo
gi ýa la ry ulan mak ar ka ly ama ly ne ti je le ri 
ga zan ma ga gö nük di ri len dir. Şun da on
laýn go şun dy lar da we san ly hyz mat lar da 
iş le mek, san ly kon ten ti (maz mu ny) dö
ret mek we mag lu mat bi len iş le mek (ýyg
na mak, to par la mak, yg ty bar ly ly gy bar la
mak, sak la mak we go ra mak) uky by üçin 
dö re di ji lik en dik le ri mö hüm dir.

IT ug run dan ýö ri te bi li mi bo lan hü
när me niň ýö ri te ba şar nyk la ry san ly gur
şaw da çyl şy rym ly hü när me se le le ri ni 
çöz mek üçin ni ýet le nen dir. Bu san ly ba
şar nyk la ra ýo ka ry teh no lo gik hü när le riň 
esa sy ny düz ýän le riň (prog ram ma çy la
ryň, iş läp dü zü ji le riň, web di zaý ner le riň, 
uly mag lu mat ana li tik le ri niň we ş.m.) 
ba şar nyk la ry de giş li dir. Şeý le ba şar nyk
la ryň öz leş di ril me gi ýö ri te bi lim le ri ta lap 
ed ýär.

Dür li de re je ler de san ly ba şar nyk la ra 

eýe bo lan iş gär ler is len dik kom pa ni ýa nyň 
bäs deş li ge ukyp ly lyk ar tyk maç ly gy ny üp
jün ed ýän ýag daý dyr. Iş gär le ri niň san ly 
ba şar nyk la ry nyň de re je si ýo ka ry bo lan 
kom pa ni ýa la ryň iş le ri ne bir nä çe ne ti je li lik, 
hu su sanda, işe wür le riň san ly dün ýä niň 

üýt ge ýän ze rur lyk la ry na la ýyk gel ýän has 
ne ti je li gör nüş le ri ni ulan mak, san ly mar ke
tin gi we startup kom pa ni ýa la ry nyň usul
la ry ny ula nyp, ha ryt lar we hyz mat lar ba za
ry na has gys ga wagt da çyk mak, teh no lo gik 
plat for ma la ry ulan mak ar ka ly, ne ti je li gur
luş dü zü mi ni üp jün et mek, ze hin le re ma ýa 
goý ma gy üp jün ed ýän ýo ka ry hil li san ly 
önüm le ri hö dür le mek, şah sy laş dy ry lan hö
dür le me ler we şah sy laş dy ry lan san ly ama
ly iş tej ri be le ri ar ka ly önü miň hi li ba ba tyn
da sarp edi ji le riň ka na gat lan ma la ry nyň 
ýo ka ry de re je si ni ga zan mak mah sus dyr.

Türk me nis tan da san ly bi lim ul ga my
ny ös dür me giň Kon sep si ýa sy ny dur mu şa 
ge çir me giň çäk le rin de ýur du my zyň umu
my bi lim eda ra la ry hä zir ki za ma nyň esa sy 
ba şar nyk la ry ny ke ma la ge tir mek we ös
dür mek iş le ri ne iş jeň gat naş ýar lar. Ýo ka ry 
okuw we or ta hü när bi lim eda ra la ry ta lyp
la ra san ly yk dy sa dy ýe tiň şert le ri ne la ýyk
lyk da döw re bap bi lim ber mek we olar da 
san ly ba şar nyk la ry ke ma la ge tir mek, iş gär
le riň hü när de re je si ni ýo kar lan dyr ýan we 
ola ry gaý ta dan taý ýar la ýan eda ra lar bol sa 
hü när men le riň san ly ba şar nyk la ry ny ös
dür mek bo ýun ça bi lim iş le ri ni ama la aşyr
ýar lar.

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň baş tu tan ly
gyn da ra ýat la ryň san ly ukypba şar nyk
la ry ny ke ma la ge tir mek ug run da al nyp 
ba ryl ýan iş ler ýur du myz da san ly yk dy sa
dy ýe ti ös dür me giň we mag lu mat jem gy
ýe ti ni eme le ge tir me giň yg ty bar ly bin ýa dy 
bo lup hyz mat ed ýär.

Gul be şer BA BA ÝEW,
Türk men döw let ma li ýe 
ins ti tu ty nyň yl my iş ler 

bo ýun ça pro rek to ry, 
yk dy sa dy ylym la ryň kan di da ty.

Hünärmeniň teswiri
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HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
YKDYSADYTERBIÝE—

TER BI ÝÄ NIŇ NAÝ BA ŞY SY
Ataba ba la ry my zyň paý has di wa nyn da ter bi ýe hak da 

köp san ly gy zyk ly mag lu mat la ryň üs tün den ba ryp bol ýar. 
Çün ki dün ýä ýü zün de şanşöh ra ta ýug ru lan, mü di mi ab
ra ýy mi ras gal dy ran pe der le ri miz ter bi ýe me se le si ne ju da 
uly üns be rip dir ler. Al ty na ýug ru lan pä him li söz ler, paý
has çeş me sin de sus lyp al nan na kyl lar, halk dö re di ji li gi niň 
dür li gör nüş le ri – bu la ryň äh li si sag dyn dü şün je li ne si li 
ke ma la ge tir mek üçin peý da lan lyp dyr. Ne sil kä mil li gi jem
gy ýe tiň kä mil li gi ne, jem gy ýe tiň kä mil li gi bol sa döw let ber
ka rar ly gy na hemde rys galdöw let li li ge elt ýär.

Ter bi ýe hak da gür rüň goz ga lan da bir ha ky kat ha ky
daň da jan lan ýar. Yk bal bi ziň hal ky my zy äh li ba bat da 
ýal kap dyr. Te bi ga ty myz da dag hem bar, düz hem. De ňi
zem bar, der ýa hem. Ne bit we gaz, ga zy lyp alyn ýan dür li 
mag dan lar, ýö ne iň esa sy zat biz de ze hin li ne sil, ukyp
ba şar nyk ly hal ky myz bar. Her ge zek ýaş ne sil ler hak da 
gür rüň goz ga lan da döw le ti mi ziň iň gym mat ly ha zy na 
go ru nyň şo lar dy gy na yna myň has art ýar. Çün ki ola ryň 
nu ra na göz le ri, mä hir den do ly yş nak ly ýüz le ri, ýö ne keý 
hem bol sa ýü re gi ňe tiz or na ýan söz le ri olar da ukypba
şar nyk la ryň um ma syz go ru nyň ba sy ryl gy ýa tan dy gy ny 
aý dyň gör kez ýär. Yn san do wa ma ty üçin iň gym mat ly 
ha zy na ter bi ýe li per zent dir.

Her bir ter bi ýä ni ber me giň, şo ňa mah sus dü şün jä ni 
ýaş la ryň aňyn da or naş dyr ma gyň öz bo luş ly usu ly, usu
ly ýe ti bol ýar. Hä zir ki dö wür de mu gal lym la ryň, pe da
gog la ryň pi kir le ri ne gö rä, sag dyn be den li, dü şün je li, 
giň dün ýä ga ra ýyş ly, öz saý lap alan kä ri ne ez ber hü när
men le ri ýe tiş dir mek üçin ola ry ter bi ýä niň bir nä çe gör
nüş le ri bi len gur şa mak wa jyp dyr. Şeý le ter bi ýe le riň 
ara syn da wa tan çy lyk ter bi ýe si, dö re di ji lik we ze hin 
ter bi ýe si, me de ni – aňdü şün je ter bi ýe si, hü när ter bi
ýe si, sun gat ter bi ýe si, jem gy ýet çi lik ter bi ýe si, ma li ýe
yk dy sa dy ter bi ýe ýa ly ýe ne bir nä çe gör nüş le ri ni ag zap 
bo lar.

Haý sy kä riň, hü nä riň eýe si di gi ne, haý sy ugur da zäh
met çek ýän di gi ňe ga ra maz dan, bu ter bi ýe ler her bir 
yn san üçin örän äh mi ýet li dir. Dur muş hak da ky dü şün
je le ri mi ziň sag dyn bol ma gy, ýa şa ýyş hak da ky ga ra ýyş
la ry my zyň gi ňel me gi, ze hin le ri mi ziň açyl ma gy we döw
re, döw le te hemde bag ty ýar gel je ge my na syp adam lar 
bo lup ýe ti şil me gi üçin bu ter bi ýe le ri öz leş dir mek, ne sil
le ri kä mil ter bi ýe bi len gur şa mak wa jyp bo lup dur ýar.

Yk dy sa dy ter bi ýe ba bat da hem hut şeý le. Ma li ýeyk
dy sa dy ter bi ýe il ki bi len maş ga la oja gyn dan göz baş al
ýar. Edil beý le ki ter bi ýe ler de sä hel bär den gaýt ma gyň 
soň lu gy bi len uly ha ta la ra ýada ökünç le re ýol açy şy 
ýa ly, ma li ýeyk dy sa dy ter bi ýe si ne so wuksa la çe me
leş mek hem soň lu gy bi len öz müm kin çi li gi ni, uky by ny, 
ze hi ni ni ýer lik li peý da la nyp bil me ýän ne sil le ri or ta çy
ka rar.

Äh li dö wür ler de bol şy ýa ly hä zir ki za man da hem yk
dy sa dy dü şün je li lik bag ty ýar ly gyň hut özü ne ba ra bar 
dü şün je hök mün de ka bul edil ýär. Yk dy sa dy dü şün je si 
sag dyn bo lan adam özü niň et semgoý sam la ry ny, ni re de 
nä hi li he re ket et me li si ni, em lä gi ni, ser ma ýa sy ny ni re
le re gö nük dir me si ni, has go wy ýa şa mak üçin go wy ga
zan ma gyň ze rur dy gy ny bil ýär, şo ňa la ýyk hem he re ket 
ed ýär.

As lyn da yk dy sa dy dü şün jä niň özi ada my aý dyň we 
asyl ly mak sat ug run da he re ket et mä ge iter ýär, gur sa
gy na has uly hö wes guý ýar. He re ket bol sa sag dyn ly gyň 
sa ka sy dyr. Şu gü nüň we gel je giň yk dy sa dy müm kin çi
lik le ri ni re je li peý da lan mak, yk dy sa dy bäh bit le ri öňün
den kes git läp bil mek, önü miň we hyz ma tyň hi li, dur muş 
kä mil leş di gi sa ýy ila tyň bar ha art ýan is legta la by ny öw
ren mek hem yk dy sa dy ýe te de giş li.

Ça ga lar da ha lal ga zan ja bo lan yna my we hö we si oýar
ma gyň özi uly mek dep. Ir ýaş la ryn dan aň la ry na gu ýul ýan 
dü şün je ola ryň bu ba bat da ýe ter lik mag lu mat go ru na eýe 
bol ma gy ny üp jün ed ýär. On soň, şeý le ça ga lar ataene le ri
niň kes bikä rin den ga zan ýan hak la ry ny ýer lik li sow ma
gy, is rip et me li däl di gi ni, ge rek me jek zat la ra harç la ma

ly däl di gi ni öw ren ýär ler. Kä ha lat da “ýa şy ýe ten de ýada 
ula lan da özözün de nem öw re ner” di ýip, bu ter bi ýä so
wuksa la çe me leş sek, on da bir za da anyk dü şün me gi miz 
ge rek. Ter bi ýe de, esa sa nam, ma li ýeyk dy sa dy ter bi ýe de 
bir gün ýi tir sek, ahyr ky ne ti je de bir ýyl gi jä gal dy gy myz 
bol ýar. Se bä bi, ýa şa ýyş, dün ýä, dur muş örän çalt öz ger
ýär. Bu öz ge riş lik ler bi len deň ga dam ur mak üçin, ýada 
ola ryň sö bü gi ni ba syp git mek üçin ma li ýeyk dy sa dy so
wat ly lyk ho wa ýa ly ze rur dyr.

Bi ziň hem mä miz hem ha lal zäh met, rys gal, be re ket 
me se le si ne uly gy zyk lan ma bi len bak ýa rys. Rys gal ly lyk, 
döw let li lik, be re ket li lik hak da gür rüň goz gal ýan ýe rin
de ma li ýeyk dy sa dy dü şün je ler öň ha ta ra çyk ýar. Nä hi li 
ga zan ma ly? Nä çe ga zan ma ly? Nä mä sarp et me li? Peý
da sy ny nä hi li ha sap la ma ly? Tä ze ne ti je le ri nä hi li ga zan
ma ly we nä de re je de art dyr ma ly: iş jeň li giň ha sa by na my 
ýada tä ze iş usul la ry ny or naş dyr ma gyň, tä ze teh no lo
gi ýa la ry peý da lan ma gyň ha sa by na? Şeý le se ret sek, ma
li ýeyk dy sa dy ter bi ýe di ňe bir pul ga zan mak, ser ma ýa 
top la mak we ony art dyr mak, peý da lan mak yl my däl
dir. Ol öz yk ba ly ňy, bagt ly dur mu şy ňy gu rup bil me giň 
iň esa sy da ýançdi reg le ri niň bi ri dir. Zäh met çek me giň 
ýolýo da sy ny, ga zan ma gyň ug ry ny bil ýän ýaş lar hat da 
or ta mek de bi ta mam lan la ryn da hem eý ýäm öz üns le ri
ni, hö wes le ri ni, pi kir le ri ni ni rä we nä mä gö nük dir me li
di gi ne dü şün ýär ler. Olar rys ga ly gaý gy et me ýär ler. Bu 
bol sa ru hydü şün je ba bat da sag dyn ly gy, giň gö wün li li
gi, mak sa da ok gun ly ly gy, dur muş dan lez zet alyp ýa şa
ma gy ha syl ed ýär. Diý mek, yk dy sa dy dü şün je li lik ru hy 
we be den sag dyn ly gy nyň hem esa sy çeş me si bo lup dur
ýar. Ýaş la ryň tu ruw baş dan öz baş la ry ny öz baş dak ça rap 
bil mek le ri ni öw red ýär. Gün de lik ýa şaý şy na ge rek bo lan 
zat la ry ýada ge rek muk da ry pu ly ga za nyp bil jek di gi ne 
bo lan yna my ola ryň gur sak la ry na şat lyk, yk bal la ry na 
bol sa bag ty ýar lyk sal ýar. Şo nuň üçin ýaş la ry yk dy sa dy 
ter bi ýe bi len gur şa mak, ha lal zäh met, ha lal ga zanç ýa ly 
sag dyn dü şün je ler bi len ter bi ýe le mek, mah la sy, döw re
bap tä ze ga ra ýyş lar bi len üs tü ni ýe ti rip, yk dy sa dy ter bi
ýä niň tä sir li li gi ni art dyr mak wa jyp dyr. Ýaş la ryň aňy na 
gu ýul ma ly iň esa sy zat la ryň bi ri bol sa, döw rüň, jem
gy ýe tiň, daştö we re gi niň ga dyrgym ma ty na dü şün ýän 
adam yk dy sa dy müm kin çi lik le ri we bäh bit le ri ýer lik li 
peý da la nyp bil ýän şah sy ýet bo lup ke ma la ge ler.

Yk dy sa dy ter bi ýe hem öz için de bir nä çe şa ha la ra bö
lü nip gid ýär. Ola ryň yzy gi der li li gi we dur muş wa ka la ry 
bi len bag la nyş dy ry lyp öw re dil me gi yk dy sa dy dü şün je
le riň ýat da ga ly jy ly gy ny we tä sir li li gi ni art dyr ýar. Ma
li ýeyk dy sa dy ter bi ýe yk dy sa dy gat na şyk lar dan, yk dy
sa dy ösüş ler den, söw da ge le şik le rin den, iş dün ýä si niň 
müm kin çi lik le rin den ha bar ly bol ma gy üp jün ed ýär. Ol 
bol sa pulbaý lyk ba bat da be re ke tiň zy ýa da bol ma gy
na, ön dü ri ji li giň ar typ git me gi ne ge tir ýär. Hat da ha lal 
ga zan jyň he mi şe ýag şy duý gu la ra hem ra ed ýän di gi ni, 
iş le riň ug ruk ma gy na, rys gal ýol la ry nyň açyl ma gy na se
bäp bol ýan dy gy ny, mu nuň ter si ne, ýag şy iş le re ýal ta lyk 
et me giň ýada nä hak ýol bi len ga zan ma gyň hy ýa ly na 
mün seň rys galbe re ket den mah rum gal ýan dy gy ňy, ga
za na nyň özü ňe ne sip et me ýän di gi ni dü şün dir mek hem, 
as lyn da, hut yk dy sa dy ter bi ýä de giş li dir. Ha ýyrsa ha
wat et mek, mad dy we ma li ýe ýar dam et mek, asyl ly we 
ne ti je li mak sat la ra üçin ma li ýe se riş de le ri ni goý ber
mek, ýag şy iş le re ga tanç gat mak ýa ly ýe ne bir nä çe eý 
gö rül ýän hä si ýet ler hem yk dy sa dy ter bi ýe den göz baş 
al ýar. Yk dy sa dy ter bi ýe yn sa ny di ňe bir yk dy sa dy ýet 
däl, eý sem, ru hyah lak we be den taý dan hem ter bi ýe
le ýär.

Ýaş ne sil le riň gel je ge taý ýar lyk ly hü när men ler bo lup 
ýe tiş me gi üçin äh li müm kin çi lik le ri dö red ýän Gah ry man 
Ar ka da gy my zyň ja ny sag, öm ri uzak, ilýurt bäh bit li, çuň
ňur äh mi ýet li iş le ri he mi şe ro waç bol sun!

Al tyn HY DY RO WA.
«Ma li ýe çi»

WA TAN
 Asudadyroba-kendiň,şam-u-säheriňajaýyp,
Tyllagüýzüň,aňzakgyşyň,
   tomsuň,baharyňajaýyp,
Binalaryarşauzanmerjenşäherimajaýyp,
Garaşsyzsen,Bitarapsen,
   akdaňlaryatan–WATAN!

Tereňderýaň,ymgyrçölüň,
   hergysmyňdakeramatbar,
Dost-doganlygaçagyryp,
   ýaşylTugumowsunatýar,
Arkadagynesipedenykbalbizegülüpbakýar,
Garaşsyzsen,Bitarapsen,
   şanyArşaýeten–WATAN!

Asyrlaryňjümmüşinde
   bäşmüňýyllyktaryhyňbar,
Oguz,Gorkut,Göroglyňbar,düýeiçretarypyňbar,
Ösüş-özgerşiňwaspedýänbagşy,
    ozan,şahyryňbar,
Garaşsyzsen,Bitarapsen,
   ärler-pirlerýatan–WATAN!

PederleriňdemisiňenýurdumHakyňhalatysyň,
BagtaugranGalkynyşyňsowulmajakzynatysyň,
Öňe,diňeöňebarýannesilleriňganatysyň,
Garaşsyzsen,Bitarapsen,
   beýikmaksattutan–WATAN!

Gör,giňdünýägujakaçýargojaHazaryňkenary,
BakdygyňçagöwnüňaçýargözelSumbaryňenary,
DillerdürlersaçýarSaňa,
   soňlanmazköňülkelamy,
Garaşsyzsen,Bitarapsen,
   bagyndabalbiten–WATAN!

Aşyr gel di ÖWE ZOW,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň 

Bank işi fa kul te ti niň 5-nji ýyl ta ly by.
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ÝAŞLAR ÝURDUŇ GELJEGI
Tä ze döw rüň her bir gü ni aja ýyp pur

sat la ra bes len ýär. Mu ny ýur du my zyň 
umu my bi lim ber ýän or ta, or ta hü när we 
ýo ka ry okuw mek dep le rin de tä ze 2022
2023nji okuw ýy ly, Bi lim ler we ta lyp ýaş
lar gü ni my na sy bet li ge çi ri len çä re ler aý
dyň ly gy bi len be ýan ed ýär.

Türk me nis ta nyň Mag tym gu ly adyn da
ky Ýaş lar gu ra ma sy nyň VII gu rul ta ýy nyň 
al tyn güý züň il kin ji gü nün de – Bi lim ler we 
ta lyp ýaş lar gü ni ge çi ril me gi niň öze nin de 

çuň ňur ma nymaz mun bar. Ýaş lar oka mak, 
öw ren mek, dö re di ji lik li zäh met çek mek 
bi len ata Wa ta ny my zyň bi lim bin ýa dy ny 
hasda pug ta lan dyr ýar lar. Ýur du myz da 
ýaş la ryň ýo ka ry hil li bi lim al ma gy, jem gy
ýet çi lik dur mu şy na iş jeň gat naş ma gy üçin 
ze rur şert le ri dö ret mä ge aý ra tyn äh mi ýet 
be ril ýär. Bi lim bin ýa dy berk den tu tu lan 
ýur du my zyň eş ret li gel je gi aý dyň dyr.

Gu rul taý da «Ýaş lar ba ra da döw let sy ýa
sa ty ha kyn da» Türk me nis ta nyň Ka nu ny
nyň re je le nen gör nü şi niň ka bul edil me gi 
Ga raş syz, he mi şe lik Bi ta rap Türk me nis ta
nyň ýaş la ry nyň döw let ta ra pyn dan gol da
nyl ýan dy gy ny, ola ryň oňyn öz gert me le re 
iş jeň çe kil mek le ri ne ýar dam be ril ýän di gi
ni ke pil len dir ýär. Onuň esa sy mak sa dyn da 
Ga raş syz döw le ti mi ziň yk dy sa dy, me de ni 
dur mu şy na ýaş la ryň iş jeň çe kil me gi ni üp
jün et mek go ýul ýar.

Hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar 
Berdimuhamedow Türk me nis ta nyň Mag
tym gu ly adyn da ky Ýaş lar gu ra ma sy nyň VII 
gu rul ta ýyn da ky çuň ňur ma ny ly çy ky şyn
da: «Hä zir ki wagt da ýur du my zyň ila ty nyň 
esa sy bö le gi ni Ga raş syz lyk ýyl la ryn da ke
ma la ge len ýaş ne sil ler düz ýär. Biz ýaş la
ra eziz Wa ta ny my zyň gel je gi ni gu ru jy lar 
hök mün de ga ra ýa rys. Bag ty ýar ýaş la ry
myz halk ho ja ly gy nyň dür li pu dak la ryn da 
mil li hemde döw let mak sat na ma la ry ny 

dur mu şa ge çir mek de yh las ly zäh met çek
ýär ler. Ýur du my zyň jem gy ýet çi liksy ýa sy 
dur mu şy ny de mok ra ti ýa laş dyr mak da mö
hüm baş lan gyç la ry öňe sür ýär ler. Ylymbi
lim, te le ke çi lik we jem gy ýet çi lik iş le ri bi len 
meş gul la nyp, yk dy sa dy ýe ti mi zi ös dür mä
ge iş jeň gat naş ýar lar» di ýip bel le di.

Ýaş lar sy ýa sa ty nyň ta lap la ryn da döw
le ti miz ýaş la ryň be den we ru hy taý dan 
sag dyn ös me gi, kä mil leş me gi, ola ryň in
no wa si on ösüş ler den oňat baş çy kar mak
la ry üçin döw re bap hü när le ri ele al ma ga, 
komp ýu ter le ri, san ly teh no lo gi ýa la ry we 
se riş de le ri öz leş dir mä ge ýar dam ber ýän 
äh li şert le ri dö red ýär. Ýaş la ry döw le ti mi
ziň dur muşyk dy sa dy, me de ni ösü şi niň 
ga za nan la ryn da hemde jem gy ýe ti mi ziň 
ru hy gal ky ny şyn da ter bi ýe le mek de mek
de biň, maş ga la nyň, jem gy ýet çi lik gu ra
ma la ry nyň, ze nan lar bir le şi gi niň, hu kuk 

go raý jy we sag ly gy go ra ýyş eda ra la ry
nyň bi le lik dä ki ta gal la la ry na aý ra tyn äh
mi ýet be ril ýär. Jem gy ýe tiň ag za la ry nyň 
äh li gat lak la ry nyň bir bi te wi göw rä öw
rül me gi ba ra da edil ýän ta gal la lar ýurt da 
asu da ly gyň, je bis li giň üp jün edil me gi ne 
ýar dam ber ýär.

Türk men döw let ma li ýe ins ti tu tyn
da «Bi lim ler we ta lyp ýaş lar» gü ni my
na sy bet li da ba ra ly çä re ge çi ril di. Bu çä
rä ýur du my zyň pu dak eda ra la ry nyň 
ýol baş çy la ry, hemde ins ti tu tyň pro fes sor
mu gal lym la ry, ta lyp ady na my na syp bo lan 
1nji ýyl ta lyp lar gat naş dy lar.

Ga raş syz, he mi şe lik Bi ta rap Türk me
nis ta nyň mun dan beý läkde gül läp ös me
gi, bag ty ýar gel je gi üçin hem me ta rap la ýyn 
saz la şyk ly ösü şi üp jün et me giň ha ty ra sy
na ylym ly, bi lim li, giň dün ýä ga ra ýyş ly ýaş 
nes li ter bi ýe läp ýe tiş dir mek ba ra da döw
le ti miz he mi şe uly ala da ed ýär. Hor mat ly 
Pre zi den ti miz ýur du my zy hem me ta rap
la ýyn ös dür mä ge, onuň yk dy sa dy kuw
wa ty ny art dyr ma ga, yk dy sa dy ýe ti ni ýo

ka ry teh no lo gi ýa ly se na ga ta esas lan ýan, 
kö pu gur ly in no wa si on ul ga ma öwür mek 
bo ýun ça al nyp ba ryl ýan iş le re ýaş la ryň uly 
go şant goş jak dy gy na ýo ka ry ba ha ber ýär.

Eziz Di ýa ry myz da hor mat ly Pre zi den
ti mi ziň taý syz ta gal la la ry ne ti je sin de Ber
ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal ky ny şy 
döw rün de ýaş nes liň kä mil bi lim, edepter
bi ýe alyp, Wa ta ny my za, ilgü nü mi ze hyz

mat et me gi üçin ze rur şert ler dö re dil ýär. 
Şo nuň bi len bag ly lyk da, hä zir ki wagt da 
ýur du myz da açyl ýan tä ze umu my or ta bi
lim ber ýän mek dep le riň we mek de be çen li 
ça ga lar eda ra la ry nyň in te rak tiw, mul ti me
dia teh no lo gi ýa la ry bi len üp jün edil ýän di gi 
bel lär lik li dir.

Döw le tiň bin ýa dy bi lim den, ylym dan 
tu tu lan da, ol berk bol ýar. Şo nuň üçin hor
mat ly Pre zi den ti miz röw şen er tir le ri mi ziň 
eýe le ri bo lan ýaş la ry pe der le ri mi ziň asyr
lar bo ýy sün nä läp ke ma la ge ti ren, çuň ňur 
wa tan çy lyk ru hu na ýug ru lan ýolýö rel ge

le ri niň, ka da la ry nyň esa syn da ter bi ýe le
me gi bi lim iş gär le ri niň öňün de mu kad des 
borç edip goý ýar.

Biz – mu gal lym lar hem ösüp gel ýän ýaş 
nes li ter bi ýe mek de, ola ra bi lim ber mek de 
hor mat ly Pre zi den ti mi ziň pa ra sat ly söz le
rin den ugur alyp zäh met çek jek di gi mi ze 
ynan dyr ýa rys!

«MALIÝEÇI».

WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR!
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DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!

AÝ DYŇ MAK SAT LAR RO WAÇ LAN ÝAR
Hä zir ki dö wür de bi lim ul ga myn da 

ama la aşy ryl ýan ta ry hy äh mi ýet li öz
gert me ler stra te gik hä si ýet li dir. Ýur
du myz da ýo ka ry hil li bi lim bi len bir 
ha tar da, ýaş nes liň döw re bap ter bi
ýe si hem der wa ýys ha sap lan ýar. Hor
mat ly Pre zi den ti miz ösen ýurt la ryň 
tej ri be si ni na za ra alyp, ýaş la ry my zyň 
be den we ru hy taý dan sag dyn ös me
gi, wa tan çy ly gyň be lent ru hun da ter
bi ýe len me gi üçin äh li müm kin çi lik le ri 
dö red ýär.

Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal
ky ny şy döw rün de yl myň iň tä ze ga za nan
la ry iş jeň dur mu şa or naş dy ryl ýar. Şun da 

bi lim ul ga my na hem san ly teh no lo gi ýa la
ryň or naş dy ry lan dy gy ny bel le me gi miz ge
rek. Ylymbi li miň ösen döw rün de is len dik 
ýur duň yk dy sa dy kuw wa ty kes git le nen de, 
onuň in no wa si on ösüş de re je si ne se re di
lip ba ha be ril ýär. Bu gün ki gün dün ýä niň 
ösen ýurt la ry nyň ha ta ryn da ky or nu ny bar
ha ber kid ýän Türk me nis tan Wa ta ny myz da 
hem ýur dy in no wa si ýa laş dyr mak, san ly 
ul ga ma ge çir mek iş le ri güýç li dep gin ler de 
al nyp ba ryl ýar. Yk dy sa dy ýe tiň äh li ul gam
la ry na san ly teh no lo gi ýa lar dyr nouhau
lar or naş dy ryl ýar. Bu işleriň gözbaşynda 
bolsa, ilkinji nobatda, Arkadagly Ser da ry
my zyň be lent mak sat la ry nyň bar dy gy ny 

bel le me li di ris.
Mä lim bol şy ýa ly, in no wa si ýa la ra da

ýan ýan san ly yk dy sa dy ýe te geç mek de bi
lim ul ga my nyň hem aý ra tyn or ny bar, çün
ki kä mil hü när men le ri taý ýar la mak esa sy 
ugur la ryň bi ri bo lup dur ýar. Mil li in tel lek
tu al teh no lo gi ýa lar ul ga my ny ös dür mek, 
in no wa si on teh no lo gi ýa la ryň or naş dy ryl
ma gy ny hö wes len dir mek hemde bu ugur
da kä mil bi lim li hü när men le ri taý ýar la mak 
aý ra tyn äh mi ýe te eýe dir. Jem gy ýe tiň äh li 
dü züm le ri niň san ly yk dy sa dy ýe te çe kil me
gi ni üp jün et mek döw re bap lyk bo lup dur
ýar. Şun da ze hin li we kä mil bi lim li ýaş lar, 
hü när men ler uly iş le ri alyp bar ma ly dyr. 

Şo nuň üçin hem şu gün ki ýaş la ryň kä mil 
bi li mi, ba şar ny gy hasda ös dü ril ýär, ola ra 
yl myň iň tä ze ga za nan la ry, döw rüň hä zir
ki teh no lo gi ýa la ry öw re dil ýär. Mu nuň özi 
oňat ne ti je si ni hem ber ýär, san ly ul ga my 
üs tün lik li dur mu şa or naş dyr mak da äh li 
şert ler dö re dil ýär. Bu la ryň hem me si ýur
du my zyň ösü şi ni hasda ýo ka ry de re je le re 
ýe tir ýär. Şeý le iş le riň dur mu şa or naş dy ryl
ma gy bi len mil li yk dy sa dy ýe ti miz hasda 
be ýik ösüş le re eýe bol ýar.

Mer gen dur dy DUR DY ÝEW,
Türk men döw let ma li ýe 

ins ti tu ty nyň Bank işi 
ka fed ra sy nyň mu gal ly my.

SPORT 
BA BAT DA KY 

ÖSÜŞ LE R
Mä lim bol şy ýa ly, ýur du myz bo ýun ça iň iri 

sport des ga lar top lu my paý tag ty myz da ky Olim
pi ýa şä her çe si dir. Bu ýer de 2017 nji ýy lyň güý
zün de Ýa pyk bi na lar da we sö weş sun ga ty bo
ýun ça V Azi ýa oýun la ry üs tün lik li we ýo ka ry 
gu ra ma çy lyk ly ge çi ril di.

Bu oýun la ra taý ýar lyk gör mek de, tür gen leş mek
de «Awa za» mil li sy ýa hat çy lyk zo la gyn da bi na edi
len «Awa za» sport top lu my nyň hem müm kin çi lik
le rin den peý da la nyl dy. Yl myň iň tä ze ga za nan la ry 
esa syn da bi na edi len bu sport şä her çe le ri dün ýä 
ýurt la ryn dan ge len tür gen le riň, sport hü när men
le ri niň, sy ýa hat çy la ryň ýo ka ry ba ha sy na my na syp 
bol dy. Bi na la ryň, des ga la ryň eko lo gi ýa taý dan iň 
aras sa ma te ri al lar dan gur lan dy gy aý ra tyn ün si çe
ken ýag daý la ryň bi ri bol dy. Şeý lede bi na la ryň we 
ola ryň iç ki gur lu şy nyň amat ly bi na gär lik usul la ry 
we tär le ri esa syn da oňaý ly ly gy, ýag ty ly gy, he re ket 
et mek üçin amat ly dy gy bel le nil di.

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň sport ba bat da 
şah sy nus ga lyk gö rel de si we dö re dip ber ýän 
giň müm kin çi lik le ri esa syn da, ýaş la ry myz dür

li hü när ler bo ýun ça bi lim al mak la ry we zäh met 
çek mek le ri bi len bir ha tar da spor ty öz le ri niň 
aý ryl maz ýan hem ra la ry na öw rüp, yzy gi der li 
tür gen leş ýär ler.

Röw şen KU WA DOW,
Türk men döw let 

ma li ýe ins ti tu ty nyň Bedenterbiýe 
kafedrasynyň uly mu gal ly my.

AHAL TE KE 
BE DEW LE RI NIŇ ÜL KE SI

Ga dy my türk men ül ke si niň my la ýym gü ne şi bi len en da my 
dur la nan dal be dew le ri mi ze te bi ga tyň syn maz gö zel li gi si ňip
dir. Ola ryň ýel ýa ly ýyn dam ly gy, ýyl dy rym ýa ly süý nü şi tä sin 
gö zel li gi eme le ge tir ýär.

Hal ky my zyň mil li buý san jy na öw rü len be hiş di be dew le ri şa
hyr lar goş gu dyr ga zal la ryn da ta ryp et se ler, ýa zy jy lar olar ba ra
da kys sa eser le ri ni dö red ýär ler, aý dym çy lar öz aý dym la ryn da 
was py ny ýe tir ýär ler, ha ly çy lar ola ryň keş bi ni sün nä läp, ha la ge
çir ýär ler. Su rat keş ler, heý kel ta raş lar we zer gär ler hem gyz dan 
gy lyk ly, owa dan be dew le ri mi ze ba gyş lap en çe me aja ýyp eser le ri 
dö red ýär ler. Çün ki pä himpa ra sat ly pe der le ri miz «At — my rat», 
«At — türk me niň uçar ga na ty» di ýip, be dew le ri döw let li lik ha
sap lap dyr lar.

Hä zir ki Ahal we la ýa ty nyň Ka ka et ra byn da ýer leş ýän, bü rünç 
eý ýa my na de giş li bo lan Al tyn de pe şä her ýa dy gär li gin de atyň 
kel le si niň ter ra kot nus ga sy ýü ze çy ka ryl dy. Kel lä niň eser deň lik 
bi len şe kil len di ri len buý sanç ly keş bi iş ma ly dälde, beg za da la ra 
hyz mat eden naý ba şy be dew bo lan dy gy aý dyň gör kez ýär. Hu su
sanda, b.e.öň. V asyr da ýa şap ge çen «ta ry hyň ata sy» ha sap lan
ýan grek ta ryh çy sy Ge re do tyň «Gün do gar da aja ýyp at lar gez ýän 
«Nu saý» at ly ägirt uly gi ňiş lik bar» ýada b.e.öň I asy ryň grek 
ge og ra fy we ta ryh çy sy Atar bo nyň «Nu saý be dew le ri iri we owa
dan at lar dyr» di ýen söz le ri ahal te ke be dew le ri niň şöh ra ty nyň şu 
gün de bol şy ýa ly, ta ryh da hem älem aşan dy gy ny gör kez ýär.

Bil şi miz ýa ly, aja ýyp döw rü miz de ahal te ke be dew le ri ne go
ýul ýan sar pa güngün den tä ze maz mu na eýe bol ýar. Mu nuň 
şeý le di gi ne ak şä he ri miz Aş ga ba dyň we we la ýat la ryň gur lu
şykbi na gär li gin de, gur lup ula nyl ma ga be ril ýän ahal te ke at çy lyk 
top lum la ryn da, uzak la ra sa ry uzap gid ýän şa ýol la ryň yşyk lan dy
ry lyş ul ga myn da, şeý lede, ýol la ryň bir leş ýän no kat la ryn da türk
men be dew le ri niň keş bi si ňen bi na la ryň ýer leş di ril me gin de hem 
aý dyň göz ýe tir mek bol ýar.

Türk men hal ky nyň mil li buý san jy bo lan meş hur ahal te ke at
la ry dün ýä sport äle mi niň ta ry hy na al tyn harp lar bi len ýa zy lan 
«Azia da — 2017niň» hem nu ra na ny şa ny bo lup dy.

Azi ýa nyň mer jen şä he ri Aş ga ba dyň Olim pi ýa şä her çe si niň 
ýa kym ly sim met rik gör nü şi, bi na la ry nyň gör nük li keş bi daş
tö we rek dä ki gi ňiş lik bi len öza ra saz la şy gy eme le ge tir ýär. 
Mer mer des ga la ryň daştö we re gi ni gur şap al ýan yşyk lan dy
ry jy sü tün ler be dew atyň keş bi bi len esas lan dy ry lan. Ha wa, 
bi ziň buý san jy myz we şöh ra ty myz bo lan ahal te ke be de wi — 
Olim pi ýa top lu my nyň bü tin dur ku ny öz my na syp keş bi bi len 
be ze ýär. 45 müň orun lyk Olim pi ýa sta dio ny nyň üçek mer ke
zi niň be dew atyň äpet keş bi bi len be zel me gi bol sa, onuň esa sy 
ny şan bo lup dur ýan dy gy ny ala mat lan dyr ýar. Bu atyň heý ke
li niň Gin ne siň bü tin dün ýä re kord lar ki ta by na gi ri zil me gi hem 
ba şy my zy gö ge ýe tir di.

Olim pi ýa şä her çe sin de gur lan bi na lar da we des ga lar da ýa rym 
aý gör nüş li aý la wyň iç ýü zün de şe kil len di ri len be dew atyň keş bi 
aý ra tyn gör nü şe eýe dir.

Şu ýer de Aş ga bat şä he ri niň şöh rat ly ta ry hy nyň bir pur sa dy
ny ýat la mak ýer lik li bo lar. Mä lim bol şy ýa ly, «Aş ga bat Azia da 
— 2017de» Azia da nyň ala wy nyň Olim pi ýa şä her çe si ne Ak han 

at ly be dew de ge ti ril me gi, be de wiň çar pa ýa ga lyp, 17 ädim ät me
gi, 2018nji ýyl da bol sa, iki aýa gy nyň üs tün de 10 met ri ba ryýo
gy 4,19 se kunt da ge çip, Gin ne siň re kord lar ki ta by na gi ri zil me gi, 
be hiş di be dew le riň ta pa wut ly aý ra tyn ly gy ny ýe nede bir ge zek 
açyp gör kez di.

Ýyl dy rym dan ýyn dam be dew le ri miz bi len bag la ny şyk ly wa
ka la ry, hoş ha bar la ry hal ky myz ýy lyň döw let li gel jek di gi niň 
ala ma ty hök mün de ka bul ed ýär. Gah ry man Ar ka da gy my zyň 
«Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» ýy ly nyň il kin ji gün le rin de Ahal 
we la ýa ty na iş sa pa ry ny ama la aşy ran da tä ze gü nüň, tä ze ýy lyň 
buş lu gy bo lup dün ýä inen taý ça na ga «Za man» di ýip at goý ma gy 
we «Goý, bu ta ýyň ady Za man bol sun! Gel jek 30 ýy ly öz içi ne al
ýan tä ze döw re ni ýet le nen be ýik mak sat la ry myz be dew ba dy bi
len do wa matdo wam bol sun!» di ýip bel le me gi, pa ra hat çy ly gyň 
we yna nyş ma gyň me ka ny nyň be dew bat ly ösüş le riň tä ze aý la
wy na dü şen di gi ni we be dew ýyn dam ly gy ýa ly gel jek de şöh rat ly 
men zil le ri aş jak dy gy ny ala mat lan dyr dy.

Ber ka rar döw le tiň tä ze aý ýa my nyň Gal ky ny şy döw rün de 
hor mat ly Pre zi den ti miz Ser dar Berdimuhamedowyň taý syz ta
gal la la ry ne ti je sin de, döw let sy ýa sa ty nyň esa sy ugur la ry nyň bi ri 
hök mün de asyr la ryň do wa myn da gö zel lik de, ýyn dam lyk da we 
we pa ly lyk da dün ýä ni özü ne ben di ed ýän ahal te ke be dew le ri ni 
hä zir ki za man şert le ri ne la ýyk lyk da ös dür mek we dün ýä ta nat

mak dan yba rat bo lup dur ýar. Mu ny Ar ka dag ly Ser da ry my zyň 
her bir ta ry hy çy ky şyn da ahal te ke be dew le ri niň to hum la ry ny 
kä mil leş dir mek, ola ryň at owa za sy ny dün ýä ýaý mak bi len bag ly 
baş lan gyç la ry we ýur du myz da ýy lyň ýy ly na bel le nil ýän be dew 
baý ram çy ly gy ny ýo ka ry de re je de ge çir mek ba ra da ky tab şy ryk
la ry bü tin aý dyň ly gy bi len su but ed ýär.

Orazjemal MYRADOWA,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň 

Maliýe kafedrasynyň mu gal ly my.

Türkmenistan — sagdynlygyň we bagtyýarlygyň ýurdy
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MIRAS

er ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal
ky ny şy döw rün de hor mat ly Pre zi den
ti mi ziň baş tu tan ly gyn da ýur du myz da 
ama la aşy ryl ýan düýp li öz gert me ler ze
nan lar hak da ky ala da bi len aý ryl maz 
bag la ny şyk ly dyr. Aýalgyz la ryň jem gy
ýet çi liksy ýa sy iş jeň li gi, ola ryň zäh met 
we dur muş şert le ri, ene li gi we ça ga ly gy 
go ra mak me se le ler döw let sy ýa sa ty
nyň ile ri tu tul ýan ugur la ry nyň bi ri dir. 
Bu me se le ler mil li ka nun çy lyk da giň den 
be ýa ny ny tap ýar. Aýalgyz la ryň zäh met 
çek mä ge, bi lim al ma ga, jem gy ýet çi lik iş
le ri ne gat naş ma ga, dur muş üp jün çi li gi ne 
we beý le ki hu kuk la ry döw let ta ra pyn
dan do ly ke pil len di ril ýär.

Mä lim bol şy ýa ly, üs tü miz dä ki ýyl da 
ýur du myz da Türk me nis ta nyň Mil li Ge
ňe şi niň Halk Mas la ha ty nyň ag za ly gy
na saý law lar ge çi ril di. Oňa ag za ly gy na 
saý la nan la ryň 27 gö te ri mi niň ze nan lar 
bol ma gy aýalgyz la ryň hu kuk la ry ny gi
ňelt mek bo ýun ça uly iş le riň dur mu şa 
ge çir ýän di gi niň no bat da ky su but na ma
sy bol dy. Ze nan la ryň ka nun çy ka ry jy 
hemde döw let do lan dy ryş eda ra la ryn
da dür li we zi pe ler de iş le me gi türk men 
ge lingyz la ry nyň jem gy ýet de tut ýan or
nu nyň hasda pug ta lan ýan dy gy ny, şeý
lede ola ra di ňe bir ýaş nes li my na syp 
de re je de ter bi ýe le mek de däl, eý sem, 
jem gy ýe tiň ok gun ly we döw re bap ösü
şi ni üp jün et mek de hem aý ra tyn or nuň 
de giş li di gi ni ala mat lan dyr ýar.

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň baş tu tan
ly gyn da, bu gün ki gün ze nan la ra bo lan 
hor mat çäk siz dir. Mu ňa her ýy lyň 8nji 
mart gü ni hal ka ra ze nan lar baý ra my nyň 
da ba ra ly ýag daý da bel le nip ge çi ril me gi, 
dür li kär de zäh met çek ýän ze nan la ra, 
bi lim al ýan gyz la ra hor mat ly Pre zi den
ti mi ziň sow ga dy nyň, köp ça ga ly ene le
re «Ene mäh ri» me da lyň gow şu ryl ma gy 
ene le riň aý ra tyn or nu nyň bar dy gy ny 
gör kez ýär.

Bi ziň türk men ze nan la ry my zyň on 
bar ma gy nyň hü nä ri, kalp la ry nyň nu ry 
si ňen keş de ler ama lyha şam sun ga ty nyň 
iň giň ýaý ran gör nü şi dir. Şeý le aja ýyp 
kö ňül ar zu wy ny el hü nä ri ne siň di ren 
Ogu la bat eje mi ziň sun gat ese ri, çog ýa ly 
kür te si, ören na gyş ly jo ra by hem türk
men ze nan la ry na gö rümgö rel de bo lup 
dur ýar.

Ar ka dag ly Ser da ry my zyň pa ra sat
ly sy ýa sa tyn dan ugur alyp, Türk men 
döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň ze nan lar 
gu ra ma sy ta ra pyžn dan dür li çä re ler, 
bäs le şik ler, alym ze nan la ryň, şa hyr la
ryň, mäh ri ban ene le riň gat naş ma gyn da 
du şu şyk lar dyr mas la hat lar yzy gi der li 
ge çi ril ýär. Şeý lede ýy lyň ýy ly na yzy gi
der li hal ka ra ze nan lar gü ni my na sy bet li 
ta lyp gyz la ryň ara syn da «Ta lyp gö ze
li» dö re di ji lik bäs le şi gi ge çi ril ýär. Bu 
bäs le şik de ta lyp gyz lar us sat lyk bi len 
çy kyş edip, de giş li orun la ra my na syp 
bol ýar lar. Ins ti tu ty my zyň ta ly by Sel bi 
Ata şo wa hem «Ta lyp gö ze li — 2022» 
bäs le şi gi niň döw let de re je sin de ge çi ri
len tap gy ryn da baý rak ly 3nji or na my
na syp bol dy.

Mun dan baş gada ins ti tu ty myz da 
«Gyz lar dün ýä si» at ly gur nak he re ket 

ed ýär. Gur nak da gyz lar sa pak lar dan boş 
wagt la ry ti kin tik mek, keş de çek mek, 

gaý ma ga ýa mak, jo rap ör mek ýa ly mil li 
el iş le ri bi len meş gul lan ýar lar.

Şeý le çä re le riň yzy gi der li ge çi ril me
gi bol sa, ta lyp ýaş la ryň hasda hö wes li 
oka mak la ry na, mil li mi ra sy my za, ze nan 
mer te be si ne hasda be lent sar pa goý
mak la ry na ge tir ýär.

Ýur du myz da ze nan la ra go ýul ýan şeý
le be ýik sar pa üçin Ar ka dag ly Ser da ry
my zyň ja ny sag, öm ri uzak bol sun. Tut
ýan tu tum ly iş le ri ro waç bol sun.

Ny ýaz sol tan NOBATOWA,
Türk men döw let ma li ýe 

ins ti tu ty nyň il kin ji ze nan lar 
gu ra ma sy nyň baş ly gy.

B
ZE NAN MER TE BE SI DA BA RA LAN ÝAR

JAN WATANYM TÜRKMENISTAN!

GÜL SÄH RA NY ÝA DA SAL ÝAN GÜL LI KE ÇÄM
Türk me niň sun gat us sat la ry nyň sün nä läp dö re den eser

le ri bo lan gö zel ha ly lar, gül le re bes le nen ýaý la ki min gül li 
ke çe ler, bos san ly bag la ry ýa dy ňa sal ýan aja ýyp keş de le
ri dir na gyş lar, ne pis şaýsep ler edepek ram ly ly gyň, göw ni 
päk li giň, maş ga la ag zy bir li gi niň we rys galbe re ke diň gö
nez li gi ha sap lan ýar.

Türk men öýü niň tö rü ni be ze ýän ha ly, pa las dü şe gin den 
baş gada dür li möç ber li, dür li reňk dä ki ke çe ler bar dyr.

Ke çe ler özü niň dö re ýiş ta ry hy bo ýun ça çar wa halk la ryň 
ara syn da ýa şa ýyş dur muş şert le ri ne la ýyk lyk da ir ki dö wür
ler de ýü ze çy kyp dyr. Ýö ne wag tyň geç me gi bi len tür ki halk
la ryň kä bir le rin de ke çe ler ula ny lyş dan ga lyp dyr. Ola ry di ňe 
bir dü şek gör nü şin de ula nyl man, eý sem ga ra öý le riň üs ti ne 
at mak üçin dür li möç ber dä ki üzük dir dur luk lar, ta zy it le re 
jul, dü ýe ler üçin ha lyk, at la ra ni ýet le nen içir gi ler, at ke çe ler, 
ço pan lar üçin ýa pyn ja, mal la ryň ýü ňi ni gyrk ýan gyr ky ly gyň 
pos la maz ly gy üçin gyn, ço pan la ryň ow nukuşak zat la ry ny 
sal ma ga gob zy ýa ly zat lar mu ňa my sal bo lup bi ler.

Ke çe le riň dö re ýiş ta ry hy nyň çuň lu gy ýa ly onuň edi liş usu
lu da diý seň çyl şy rym ly, tä sin. Şo nuň üçinde ke çe le riň edi liş 
til sim le ri niň in çe syr la ry ny öw ren mek örän gy zyk ly dyr.

Ke çe di ňe go ýun ýü ňün den edil ýär. Go ýun la ryň ýaz pas lyn
da gyr ky lan ýaz ýüň le ri sü ýüm taý dan uzyn bol ýar. Ýaz ýü ňi 
dok ma la ryň, ke çe le riň dür li gör nü şi ne ýa ram ly dyr. Ýaz ýüň
le ri haý sy iş üçin taý ýar la saň da ony il ki ýuw ma ly, soň ra ýap
maz lyk üçin tüý düp, ýüň da rak da da ra ma ly. Güýz de gyr ky lan 
go ýun ýü ňi özü niň sü ýü mi niň gys ga ly gy bi len ýaz ýü ňün den 
ta pa wut lan ýar. Güýz ýü ňü ni ýuw man, saý ma ly bol ýar. Güýz 
ýü ňi ke çe edi len de, ýaz ýü ňi niň da rak di şi bi len ga ry lyp, sa
ýyl sa has amat ly bol ýar. Şo nuň üçin de güýz ýü ňi bi len ýaz ýü
ňü niň iki si nide de ňag ram ly goş ma ly, egerde ke çä niň or ta sy 
üçin ni ýet le nen ýü ňüň güýz ki si köp go şul sa, on da edi len ke
çä niň bo ýy gys ga ini in li bol ýar. Ke çe ler de şeý le kem çi lik le riň 
bol maz ly gy üçin ýaz ýü ňüň da rak di şi ni güýz ýü ňi bi len deň 
goş ma ly, şon da ke çä niň ini we bo ýy la ýyk bol ýar.

Baý zy ýüň bu ýüň goý nuň ýaz hemde güýz ýüň le ri niň iki
sin dende ta pa wut ly, sü ýüm taý dan has uzyn bol ýar. Baý zy 
ýü ňi tok lu lar dan alyn ýar. Ha çanda tok lu lar ýyl da bir ge zek, 
di ňe güýz pas ly gyr kyl sa, ol ýü ňe baý zy di ýil ýär. Baý zy ýü ňi 
kän reňk al ma zak bol ýar. Şo nuň üçin de baý zy ýü ňe ke çä niň 
ar ka ýü zün dä ki na gyş la ra sal mak üçin amat ly dyr. Ýö ne onuň 
has ga ty gyl la ry ýü zün den aýy ry lyp, ýum şak gör nü şin de na
gyş la ra ula nyl ýar. Ol bol sa ke çä niň hi li ne oňat tä sir ed ýär. Gu
zy ýü ňi bu ýüň sü ýü mi bo ýun ça baý zy ýü ňün den gys ga dyr. 
Onuň se bä bi tok ly ýyl da iki ge zek gyr ky lan da, ol eý ýäm gu zy 
ýü ňi ha sap la nyl ýar. Gu zy ýü ňü ni ke çä niň äh li ha jat la ry üçin de 
ulan mak bo lar. Şu ady ag za lan ýüň ler hi li bo ýun ça ula nyl ma ly 
ýer le rin de peý da la nyl sa on da alyn ýan önüm le riň hil le ri niň dir 
gör nüş le ri niň oňat bol jak dy gy ha ky kat. Ýüň ler hi li bo ýun ça 
do ly aýylsa ýyl edi len den soň, ke çe le riň reňk le ri niň hem ýe
ri ne düş me gi üçin ala da et mek ze rur dyr. Gu ran reňk li ýüň le ri 
tä ze den da rak da da rap, da rak di şi hemde piş ge çy kar ma ly. 
Piş gä ni ke çä niň na gyş la ry ny et mek üçin ýo gyn we in çe gör
nüş de süý me li.

 Gül ler reňk le ri bo ýun ça aý ra tyn hal ta jyk la ra sa lyn ýar. 
Äh li si taý ýar edi len den soň gül ýa sa mak üçin piş ge ler taý
ýar la nyl ýar. Ýag ny ýü ňi il ki da rap, soň ra piş ge ýa sal ýar. 
Piş ge ler den gü lüň ýe ri ni böl mek üçin sim çe kil ýär. Bar mak 
ýo gyn ly gyn da sü ýü len ýüň ler den ýu mak taý ýar la nyl ýar. Ke
çe üý şüp gül le nil ýär, bu hem ag zy bir li giň ala ma ty hemde 
işiň çalt bit me gi ne kö mek ed ýär. Ge lin le riň eka byr ra gy gü
lüň ýe ri ni bö lüp git se, ga lan la ry sa lyn ýan na gy şa gö rä dür li 
reňk ler bi len yzy ny dol dur ýar lar. Na gyş la ryň ara la ry «ala go
wur dak», «ala ja», «pök gü je», «zyn jy ra» ýa ly na gyş lar bi len 
dol du ryl ýar.

Ke çe gül le nip gu ta ry lan dan soň, da şy na gy ra ga ra aý lan
ýar. Gy ra ga ra ýö ri te ni ýet le nen ga ra ýüň den edil ýär. Ke çä niň 
gy ra ga ra sy go ýu lan dan soň oňa ak ýüň den ýüz lük go ýul ýar. 
Se bä bi ke çä niň gü li niň ar ka ta ra pyn dan gö rün ýän ýer le rin
den ak reňk gö rün se ke çäň ýü zü ni açyp owa dan gör kez ýär. 

Soň ra ara lyk di ýip, oňa ça ly rak, ga ram tyl rak reňk li ýüň ler
den go ýu lyp, iň so ňun dan ke çä niň ar ka ýü zi owa dan bo lar 
ýa ly agy rak reňk li ýüň ler bi len ýüň le nil ýär.

Ke çe do ly ýüň le nip bo lan dan soň ony bir gy ra syn dan gyz
gyn suw gu ýup düýr len ýär we ga my şyň ýö ri te ni ýet le nen 
ýüp le ri bi len 45 ýe rin den da ňyl ýar. Soň ra ge zek og lan la ra 

ýet ýär, ga my şyň iki ta ra pyn dan ýüp sa lyp ke çe 12 sa gat lap 
ara sy na gyz gyn suw guý lyp çe kil ýär. Çe ki lip bo lan dan soň 
ony açyp, iki ta ra py ny deň le mek üçin ýü zi bü dürsü dür räk 
tag ta go ýup ba syp baş la ýar lar. Ke çä ni il ki bo ýu na, soň ra ke
se li gi ne, on dan soň ýe ne bo ýu na bas ýar lar. Ke çe ba sy lan da 
gy ra da otur ýan aýal la ryň jo gap kär çi li gi has ar tyk maç bol ýar, 
se bä bi ke çä niň gy ra deň çyk ma gy şo la ra bag ly bo lup dur ýar. 
Ke çe ba sy lyp bo lan dan soň ony ga my şyň üs tün de ýa zyp gu
ra dyl ýar.

Mil li sun ga ty my za aý ra tyn sar pa goý ýan hor mat ly Pre zi
den ti mi ziň ja ny sag, öm ri uzak, hal ky my zyň eş ret li ýa şa ma
gy üçin alyp bar ýan döw let li iş le ri el my da ma ro waç lyk la ra 
bes len sin!

Ak nur KO ÇU MO WA,
Türk men döw let ma li ýe 

ins ti tu ty nyň uly mu gal ly my.
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TALYP ÝIGIDIŇ SÖÝGÜSI
(hekaýa)

ÝA ŞA SYN PA RA HAT DUR MUŞ!
Söýgi — duýgularyň iň beýigi. Söýgi

manyly ýaşaýyşyň açary. Söýgibu 
ynsanlary birekbirege ysnyşdyrýan 
ajaýyp duýgy. 

 Söýginiň beýikdigine men öňler 
känbir ynanamokdym, ýöne welin 
talyplyk ýyllarymda bolan bir waka meni 
bu duýgynyň, duýgularyň şasydygyna 
ynanmaga mejbur etdi. 

Institutda 3nji ýyl talypdym. 
Umumy ýaşaýyş jaýymyz paýtagtyň 
iň bir gözel ýerinde emeli derýanyň 
kenarynda ýerleşýärdi. Agşamara, gün 
ýaşyp barýan pursady bu derýanyň 
kenary şäheriň aşykmagşuklaryndan 
dolýardy. Bu ýeriň tebigaty gelýän 
adamlary täze ruhda terbiýeläp, gözel 
bir dünýä atarýardy. Gözellige teşne 
bolan aşykmagşuklaryň bolsa biri
birine bolan söýgüsi hasda beýgelýärdi. 
Ykjamdan owadan çyralaryň astynda 
ýerleşdirilen oturgyçlardan welin, gijara 
boş ýer tapmarsyň, ählisi eýeli. Misli 
saňa başyny egip salam berýän ýaly, 
uzynuzyn leýlisaçyň şahalary pessaýja 
öwüsýän şemala özbaşdak owaz edýärdi. 
Ol sesler söýgi aýdymy kimin mylaýym 
eşidilýärdi. Şol aşykmagşuklaryň 
arasynda biziň topardaşymyz Maksat 
bilen Jeren hem bardy. Maksat Jereni 
çyn ýüreginden söýýärdi. Hatda, 
onuň üçin şirin janyny bermägede 
taýýardy. Jeren hem Maksady ähli 
zatdan eziz görýärdi, emma ony hiç 
duýduryp bilenokdy. Ol gaty utanjaňdy. 
Okuwda hem biri onuň göwnüne 
degäýse derrew öýkelärdi. Özem gaty 
çekinjeňdi, agrasdy. Diýýän sözlerini 
pikirlenip gürleýän, sada oba gyzydy. 
Onuň topardaşlarynyň arasynda abraýy 
uludy. Jeren hem biziň institutymyzda 
okaýardy, ýöne onuň topary başgady. 
Olar ilkiilkilerä, birbirini gowy 
görýänlerini  duýduryp bilmän gezdiler, 
soňundanam söýginiň ýüpüne baglanyp 
ebedilik wepaly boljakdygyna wada 
berişdiler. Şeýle söýginiň bardygyny 
men birinji gezek görýärdim. Olaryň 
gözlerinde bylkyldaşýan söýgi 
uçgunjyklary, bakylyk söýgüsinden 
habar berýärdi. Olaryň birekbirege 
bolan päk söýgüsini topardaşlarymyz, 
hatda ähli ýyldaşlarymyz hem bilýärdi. 
Şeýdip aýlar aýlanyp, ýyllar geçip durdy. 
Günleriň birinde Myrada ejesinden jaň 
gelýär:

— Salam eje.
— Salam oglum. Gowumy ýagdaýlaryň. 

Sagamanja okap ýörmüň?!
— Şükür gowy eje. Özüňiz nähili, 

kakam dagy hem gowumy?!
— Hemmämiz saglykesen otyrys 

çagam. 
Telefonyň aňyrsyndan gürleýän 

Dünýägözel ejäniň sesi örän buýsançly 
eşidilýärdi. Ogluna gürlemäge gezek 
beresi gelenokdy. Nämedir bir zady 
aýtmaga gaty howlukýardy.

— Oglum, saňa bir hoş habarym bar! 
— Arkaýyn aýdyber ejejan. Hany bir 

eşideli?!

— Aýtsam... Balam! Biziňem iller ýaly 
gelin edinip, agtyk söýesimiz gelýär. 
Onsoňam, seniň deňduşlaryň bireýýäm 
öýliişikli, çagalyçugaly boldy ahyry. 
Şu günüň özünde men gelniň gözlegine 
çykjak. Goňşy obada bir joramyň boýy 

ýeten gyzy bar diýip eşitdim. Özem 
elinden dür dökülýärmiş. Şu wagta 
şony göz astyna alýan, galanynam 
görübererisdä. Saňa galsa hiç wagtam 
öýlenmeýäň. Gyzy şeýdip özüm tapyp 
beräýmesem diýip, uzak gürlemän 
telefony derrew goýdy.

Bolan wakadan soň, Myrady der basyp 
başlady. Ol entek Jeren bilen gürleşýänini, 
ony çyn ýüreginden söýýänini aýtmandy 
ahyry.  Şol pursat Myrat diýseň 
tolgunypdy. Göz öňünde diňe Jereniň 
keşbini görýärdi. Myrat içinden:

— “ Ejejan, jan käbäm! Meniň söýen 
gyzym bar ahyry. Men oňa nädip aýdaryn. 
Seniň saýlan gyzyň, ömrümde hiç 
görmedik gyzym bilen men nädip ömürlik 
bile ýaşaýyn. Onsoňam, Jereniň bu 
gürrüňler gulagyna degäýdigi, ol näder?! 
Biz birekbirege ömür kerwenlerini bileje 
geçireris diýip, wadalaşypdyk ahyry” 
diýip zarynlady. 

Şol günden soň ýaş ýigidiň bar pikiri 
Jeren boldy. Ne gijelere uklap bildi, nede 
gündizlerine. Gözüne uky gelmedi. Jerene 
ejemi gudaçylyga ugratsam nähili bolar 
diýip, soramakdan diýseň çekindi.

Ertesi gün okuwda Myradyň ýüzi 
salykdy. Ol Jerene näçe bildirmejek bolsa
da, gyz nämedir bir zat bolandygyny 
aňýardy. Gyz Myrada sorag baryny 
ýagdyrýardy. Oglan welin, gürrüňi başga 
taraba sowup goýberýärdi.  Wagt geçip 
durdy. Gün geçdigiçe Myradyň derdi 
agyrlaşyp, gyzdan çetleşip başlady. Gyz, 
munuň sebäbine hiç düşünip bilmedi. 
Ýaňybir ösüp, parçaparça bägülleriň 
müşgianwar ysyna beýhuş bolan aşyk
magşuklaryň söýgüsi güngünden 
sowaşýardy. Bir günem Myrada ýene 
ejesinden jaň geldi:

— Salam eje.
— Salam oglum. Gowumy ýagdaýlaryň, 

sagamanja okap ýörmiň? Okuwlaryň 
gowumy?!

— Hawa, ýagşy. Siz neneň, kakamam 
gowumy. Arman işläp ýörmi?!

— Bizlerem şükür oňat. Oglum saňa bir 
hoş habarym bar. Öňki aýdan gyzym bar
a, gelnejeň bilen şolara gudaçylyga gitdik. 
Tüweleme, myhmansöýer maşgala ekeni. 
Gyzlaram ýokary okuw jaýyny tamamlap 
obada lukman bolup işleýär ekeni. Aý 

ýaly gyz. Biziňä, göwnümizden diýseň 
turdy. Eger razylyk berseň, şony gelin 
edinäýsem diýýän. Kakaňam göwnemän 
duranok. Ogluň näme diýse, şony ediber 
diýýär.  Sen näme diýýäň balam. Ýa 
söýýän gyzyň barmy?!

— Oglan dymdy. Depesinden gyzgyn 
suw guýlan ýaly gyzyp gitdi. Aýtjak 
bolmaga çalyşdy ýenede başarmady.

— Sessiz berlen jogaba Dünýägözel eje 
ýok diýen manyda düşündi. Begenjinden 
guş bolup uçaýjak boldy. Wah, saňa 
döneýin balam. Bilýädimle ejeň diýýän 
sözüne ýok diýmejegiňi diýip, sagbollaşyp 
telefony goýdy. 

Myrat öňküsinden hasda beterleşdi. 
Ýüregini ýaryp gelýän howsalaly 
pikirler oglany öz erkine goýmady. Bar 
pikiri gyz bolan ýigidiň hyýallary başga 
ýerlerde sergezdan gezip ýördi. Bar zady 
bolşy ýaly gyza aýdaýyn diýip, sersepil 
boldy. El telefonyndan Jereniň belgisini 
gözledi. Tizdentiz oňa jaň aýlady we 
agşam şol öňküje derýaň kenaryna 
duşuşyga çagyrdy. Bu gezek Myradyň 
gaty çynydy. Jerene aýtmasa ýeke 
bu başagaýlygyň arasyndan başalyp 
çykyp bilmejegine gözi ýetip durdy. 
Ýigit günüň ýaşmagyna sabyrsyzlyk 
bilen garaşyp, sabyr käsesini dolduryp, 
duşuşyk ýeri taraba ýöneldi. Duşuşyk 
wagta çenli entek ýarym sagat töweregi 
bardy. Oglany wagt näçe azaldygy saýy 
gowgaly pikirler basmarlaýardy. Gyz 
hakynda oýlanýardy. Jereniň gözüne 
men nädip görünerin diýip, içinden 
zaryn–zaryn gaýtalaýardy. Bir ýerde 
durup bilmän, bagry ot alyp barýan 
Myrat takga durdy. Gözleri Jereniň 
gözlerine kaklyşanda bolsa ýigit 
bar zady unudyp, özüni ummandan 
tolkunyň badyna erkana ýüzüp barýan 
gaýyk ýaly duýdy...

— Salam Jeren. Sag amanja geldiňmi?
— Salam Myrat. Hawa, geldim. Näme 

telefonda sesiň ýaman aljyraňňy göründi. 
Üýtgeşik zadam aýtmadyň. Ýa bir aladaň 

zadyň barmydy?!
— Neme, nemele Jeren. Aýtsam, meni 

bagyşla! 
— Näme üçin. Düşnükliräk edip 

aýtsana. Sen näme edenmişiň?!
— Aýtmaga hiç dilim baranok. 
— Aýt bakaly eşideli, nämemiş ol?
— Aýtsam, Jeren meni bagyşla! 

Öýmizdäkiler meni öýerjek bolýar... 
Başga gyza...

Şol pursat asmandan güýçli gelen 
ýyldyrym Jereniň depesinden çakan ýaly 
bolup gyz persala bolup gitdi. Dili tutulyp, 
diýmäne söz tapmady. Gözlerinden akýan 
ajy gözýaşlaryň welin, yzyna üzülme 
ýokdy. Barany ýaňydam welin, yzyna 
ylgap gaýtdy. Öz otagyna girip, gapynam 
içinden gurup, içini döküp aglady.  
Birnäçe gün hiç kim bilen gürleşmän 
gezdi. Myratdan gelýän jaňlarada jogap 
bermedi.

Günler kerwen gurap geçip durdy. Bir 
gün hem Jerene ejesinden jaň geldi:

— Salam eje.
— Salam gyzym otyrmyň sag –aman. 

Okuwlaryň nähili?
— Hawa, şükür gowy eje. 

Okuwlarymam gidip dur.
— Guzym, “gyz maşgala kişiň 

maşgalasy” bolýar. Her bir gyz maşgala 
durmuşa çykmaly, öýli –işikli bolup, ene
atasyna direg bolmaly.

— Dur... dur... eje näme diýmekçi 
bolýaňyz?!

— Menmi. Bu gün öýümize goňşy 
obadan gudaçylyga geldiler. Özä gurply 
ýer öýtýän. Onsoňam olaryň özüne göwni 
ýetýän bolmaga çemeli, gyzyňyz habarly 
diýdiler. Entek kakaňa maslahat salamok. 
Ilki saňa aýdaýyn diýdim. Sen tanaýaňmy 
ol ýigidi. Ýalňyşmasam adam Myrat diýdi 
öýtýän. Özem seniň okaýan institutyňda 
3 –nji ýyl talyp diýdiler. Eger göwnüň bar 
bolsa aýt, balam!

— Gyz ady eşidip birhili tisginip gitdi. 
Näme diýjegini bilmän dymmak bilen 
jogap gaýtardy.

Gyzynyň dymyp oturşyndan ene ýüregi 
syzdy. “Diýmek habaryň barda. Menem 
haladym, maşgalasy gowy adamlar ekeni. 
Bizem çagamyzyň gowy ýere düşüp, 
bagtly ýaşamagyny isleýäs” diýip, Maral 
eje telefony goýdy. 

Aradan salym geçip geçmänem 
Myratdan jaň geldi.

— Salam Jeren. Maňa gaharyň gelýänine 
düşünýän. Ýene bir gezek senden geçirim 
soraýan. Bagyşla! Onsoňam ejeme bar 
zady düşündirdim. Ol kän bir garşy 
bolubam durmady. Göni size garşy 
şaýlanyp at salyp gudaçylyga gitdi. Yzyna
da, hoş habar bilen dolanyp geldiler. Indi, 
nesip bolsa toý sähedimizem alsak, toýa 
taýýarlanybermeli. Elbetde, eger sen 
razylyk berseň!

Gyzdan hoş söz alan ýigit misli bagtdan 
asmanda erkana pelpelleýän ak guş ýaly 
özüni  bagtly duýdy...

Jumageldi SALAMOW.
«Maliýeçi»
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Çöl ösüm-
ligi

Deňiz guşy

Gyşyň bezegi

Suw ulagy

Soňra gaýtaryp 
bermek şerti 
bilen alnyp, 
berilýän pul

Miwede 
emele gelýän 
ýelmeşegen 

şepbik suwuklyk

Taýýarlan Nurgylyç KAKAJANOW,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň talyby.

Milli buýsan-
jymyz

Howanyň kes-
eligine güýçli 

akymy

Şekil, sudur

Nota

Goşgy düzmegiň 
aruz ölçeginiň bir 

görnüşi

Ýurdumyzyň 
welaýatlarynyň 

biri

Gawundan 
taýýarlanylýan 

azyk önümi

Eliň 
üç ýüzi

Mallara 
berilýän 

iýmit

Aziýada 
ýerleşýän 
bir döwlet

Sözlemiň 
baş agzasy

Dost, ýoldaş 
(köne söz)

Ýere iň ýakyn 
asman jisimi

Gün dog-
mazdan öň, 

säher

Ýokluk 
görkezýän ba-
glaýjy kömekçi

Nota

100 ýyl

Iki zadyň, 
nokadyň 
aralygy

Ähli tarapy suw 
gurşan gury ýer 

bölegi

Ynjalyk, karar

Çatma, küme 
ýasamak üçin 

agaçlar

Gektaryň gysga 
belgisi

Wagt taýdan 
uzaklyk, 
müddet

“Serçeden 
gorkan ... 
ekmez”

“Sähra degresinde duran 
gül..., ýaşyl geýen al boýuňa 

döneýin!”

Heniz 
ulalyp, 
bişip 

ýetişmedik 
gawunAj

y (
sy

pa
t)

Sport ýaryşlary

Suwag üçin ýörite palçyk
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It ýyly ..., 
doňuz ýyly 
or (Nakyl)

Taryhda 
sowat beren 

ekdep

Buz görnüşli 
ýagyn

Köp däl

“... bolsun, uz bolsun!”

Guş ady

HOR MAT LY 
PRO FES SOR-

MU GAL LYM LAR 
WE TA LYP LAR!

Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty «Ma li ýe çi» ga
ze ti niň yzy gi der li çy ka ryl ma gy ny ýo la goý ma gy 
mak sat edin ýär. Aý da bir ge zek çy ka ryl jak bu ga
zet de Gah ry man Ar ka da gy my zyň, Ar ka dag ly 
Ser da ry my zyň baş da dur ma gyn da ýur du myz da 
ama la aşy ryl ýan be ýik iş ler, ta lyp ýaş la ry my zyň dur
mu şyn da bo lup geç ýän aja ýyp wa ka lar, ylymbi lim 
dün ýä sin dä ki tä ze lik ler ha kyn da gür rüň ber ýän tä
sir li ha bar lar oky jy lar köp çü li gi ne hö dür le ner. Çe per 
dö re di ji lik bi len meş gul lan ýan pro fes sormu gal lym
la ry myz we ta lyp ýaş la ry myz öz ýa zan şy gyr la ry, he
ka ýa la ry dyr ma ka la la ry bi len çy kyş eder ler.

Biz bol sa si ziň gol daw la ry ňy za we iş jeň li gi ňi ze 
da ýan mak bi len ga ze tiň gy zyk ly bol ma gy, hö wes li 
okal ma gy üçin äh li ta gal la la ry ede ris.

«Ma li ýe çi» ga ze ti niň dö re di ji lik to pa ry.

BIL DI RIŞ!

SA LAM HOR MAT LY «TA LYP!»
(ýüz len me)

Bu gün sen da laş gär lik den saý la nyp, 
«Ta lyp» ady ny al dyň. Sen şu pur sat ju da 
bagt ly. Çün ki se niň ar zu wyň ha syl bol dy. 
Dü şün ýän, sen örän tol gun ýaň. Eneňataň, 
do ganga ryn daş la ryň, ýa kyn la ryň sa ňa gu
wan ýar. 

In di sen il kin ji okuw gü nü ne taý ýar lyk 
gö rüp baş lar syň. Ba za ra gi dip tä ze egineşik 
aly nar syň. Soň ra tä ze zat la ry ňy bir sy dyr gyn 
ge ýip, aý naň öňün de du rup özü ňi boý danba
şa syn lar syň. Sa çy ňa ti mar be rer siň, tah ýa ňy 
ge ýip özü ňe ýe ne bir ýo la göz aý lar syň. Ta
lyp eşi giň de öýüň için de eý läkbeý läk ýö räp, 
özü ňe ge li şen di gi ýada ge liş män di gi ba ra da 
öz ýa nyň dan pi kir ýü wür der siň. Özözü ňe ba
kyp, mys sa ýyl gy rar syň. Ber ka rar döw le tiň 
tä ze eý ýa my nyň Gal ky ny şy döw rü niň bagt ly 
ta ly by dy gy ňa ju daju da be gen ýän siň. Sa ňa 
dü şün ýän. Men hem mun dan bir nä çe ýyl ozal 
edil se niň ki ýa ly duý gu la ry baş dan ge çi rip
dim. Ha wa, şu duý gu lar se niň öm rüň dä ki iň 
süý ji ýat la ma lar bo lup gal ýan eken.

Sen in di tä ze dost la ryň, jo ra la ryň, ta nyş
la ryň ba ra da oý lan ýan syň. Olar kim ler kä? 
Sen olar bi len il kin ji okuw gü nün de tan şyp 
baş lar syň. Bu adam lar, gün geç di gi sa ýy se
niň iň ýa kyn adam la ry ňa öw rü ler. Siz ýu
waşýu waş dan bi rekbi re ge dü şü nip baş
lar sy ňyz.

Ba sym il kin ji okuw gün le ri baş la nar. Il
kiil ki ler geç ýän sa pak la ry ňyz, öw ren ýän 
ders le ri ňiz sa ňa nä ta nyş gö rün me gi ah mal. 
Sen bu zat la ra dü şü ner mi käm, sa pak la ry 
öz leş di rip bi ler mi käm di ýip oý la nar syň. 
Ýö ne hiç za dy ala da et me. Oka ja gyň çy
nyň bol sa yh las et, ne sip bol sa my ra dy ňa 
ýe ter siň. Soňsoň lar il ki ge çi len ders ler 

se niň üçin ýö ne keý je bo lup gö rü ner. Kä
wagt lar bol sa sen dü şün me dik zat la ry ňy 
so ra ma ga utan ma gyň müm kin. Çün ki do ly 
öw re niş me dik adam utan ja ňam bo laý ýar. 
Beý le ýag daý da sa pak gu ta ra nyn dan soň 
ga lyp, mu gal ly myň dan so rap bi ler siň. Se
niň yh las ly ly gy ňy gö rüp, mu gal lym hem 
be ge ner. Mu gal lym dan çe kin me, olar siz 
ýa ly en çe me ta ly by oka dyp gel ýän dir. Mu
gal lym se niň nä me diý mek is le ýä ni ňi özem 
aň ýar. Şeý le bir mu gal lym lar bar, ta ly bam 
bol saň se niň ýag da ýyň bi len gy zyk la nyp, 
ýü züň sa lyk bol sa nä me der diň bar dy gy ny 
iç gin so ra ýar lar. Şeý le mu gal lym lar bi len 
der di ni şip, içi ňi dö ke siň gel ýär we lin, gö ýä 
dün ýä de öz ge bir adam se niň ýag da ýy ňa 
dü şün me ýän ýa ly. Mas la hat so raň da, sa ňa 
çy ny bi len mas la hat ber ýän, sa ňa dü şün
ýän, ynan ýan adam se niň dur mu şyň da aý
ra tyn bir yn sa na öw rül ýär du ru ber ýär.

Ne sip bol sa, oku wyň il kin ji gü ni tä ze 
egineşik li, «Ta lyp — 2022» ýaz gy ny da ky
nyp, ýo ka ry okuw mek de bi niň ga py syn dan 
sag aýa gyň bi len ät läp gi rer siň. Şol gün den 
soň bu ýo ka ry okuw mek de bi se niň ikin ji 
öýü ňe öw rü ler. Ana şon dan soň sen ha ky
ky ta lyp bo lar syň. Baý ram çy lyk lar da ge çi
ril ýän çä re le re, mas la hat la ra gat na şar syň, 
olar da çy kyş et me giň müm kin. Nä ta nyş 
adam la ryň öňün de il kin ji ge zek çy kyş et
mek bi raz tol gun dyr sada soň soň lar öw re
ni şer siň. Se niň eden işiň, çy ky şyň üçin sa ňa 
sag bol sun aýt sa lar, çe ken zäh me tiň ýe ri ne 
düş dü gi bo lar. Sa pak lar dan boş wagt la ryň 
mu gal lym la ryň, ta lyp deňduş la ryň bi len 
paý tag ty myz da ýer leş ýän mu zeý le re, ki
tap ha na la ra gi der si ňiz, ta ny şar syň. Ýe ke 

otu ran wag tyň, öz ýa nyň dan ýe nede ta lyp 
bol mak ba ra da ky eden ar zu wyň ha syl bo
la ny na be ge ner siň. El bet de adam bir ar
zu wy ha syl bol sa, baş ga bir ar zuw et mä ge 
baş la ýar. Oku wy ab raý bi len gu ta ryp, okan 
hü nä riň bo ýun ça iş le me gi ar zuw edip baş
lar syň. Ta lyp deňduş la ryň bi len üý şen 
wag tyň bu ba ra da söh bet eder si ňiz. Her 
bir ta lyp öz zäh met çek mek is le ýän ýe ri ba
ra da süý jisüý ji ar zuw la ry ny be ýan eder. 
Oku wa gi ri şi ňi zi, sy nag lar dan ge çi şi ňi zi 
ýat lap gü lü şer si ňiz. Ak ar zuw la ryň ha syl 
bo la ny na şü kür eder si ňiz. Dog lan gün ler
de, baý ram çy lyk lar da bi rekbi re gi mä hir li 
gut lap, özü ňiz de ýa kym ly ýat la ma lar dö
re der si ňiz. Bi rin ji ýa rym ýyl lyk gu ta ra nyn

dan soň ha sap, sy nag tab şy rar sy ňyz. Ikin ji 
ýa rym ýyl lyk hem şeý le bo lar. Ine şeý dip, 
bi rin ji okuw ýy ly nyň nä dip ta mam la ny ňy 
hem duý man ga lar syň. Bir ýy lyň için de sen 
köp zat la ry öw re ner siň. Adam la ryň hä si ýe
ti ni saý ga ryp baş lar syň. Bi rin ji ýyl ta lyp lyk 
se ni ikin ji ýyl ta lyp ly ga taý ýar lar. Ha wa, ga
dyr ly ta lyp şeý le duý gu la ry, süý ji ýat la ma
la ry me nem öz ba şym dan ge çir dim. Ne sip 
bol sa, ikin ji okuw ýy lyň ta lyp dur mu şy ba
ra da men sa ňa gel jek ýyl ha tym da ýa za ryn. 
Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ýol baş çy ly gyn
da döw rü mi ziň bagt ly ta ly by bol ma gyň bi
len se ni tüýs ýü rek den gut la ýa ryn! 

Çe men KA KA LY ÝE WA.
«Ma li ýe çi»
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