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Aýlyk gazet.  5 (5).  2022-nji ýylyň 11-nji noýabry. Anna.

GA RAŞ SYZ,
HE MI ŞE LIK
 BI TA RAP

TÜRK ME NIS TA NYŇ
 BANK ULGAMYNYŇ 
IŞGÄRLERINE WE
 ÄHLI HAL KY NA

Eziz wa tan daş lar!
Hor mat ly bank
ul ga my nyň iş gär le ri!
Sizi Berkarar döwletiň täze

eýýamynyň Galkynyşy döw
rüniň ykdysady ösüşleriniňwe
üstünlikleriniň nyşany bolan
Türkmenistanyňmilli pul birli
giniň— manadymyzyň dolany
şyga girizilmeginiň 29 ýyllygy
bilentüýsýürekdengutlaýaryn.
Milli manadymyzyň dola

nyşyga girizilmegi ykdysady
ýetimiziň sazlaşykly ösmegi,
ýeketäkdöwletpulkarz syýa
satynyňnetijelialnypbarylma
gyüçinamatlyşertleridöretdi.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
31ýyllygynyňgiňdenbellenilen
ýylyndaýurdumyzyňykdysady
ýetiniňmöhümugrybolanbank

ulgamyçaltdepginlerbilenös
ýänulgamlaryňbirineöwrüldi.
«Türkmenistanyň bank ul

gamyny ösdürmegiň 2011 —
2030njy ýyllar üçin Döwlet
maksatnamasyna», «Türkme
nistanda 2019—2025nji ýyl
lardasanlyykdysadyýetiösdür
megiňKonsepsiýasyna»hemde
«Berkarar döwletiň täze eýýa
mynyň Galkynyşy: Türkmenis
tany2022—2052nji ýyllarda
durmuşykdysady taýdan ös
dürmegiň Milli maksatnamasy
na» laýyklykda, bank işjeňligi
yzygiderli ýokarlandyrylýar.
Bankulgamynasanlytehnologi
ýalargiňdenornaşdyrylýar.Tö
wekgelçilikleriwemaýalarydo
landyrmagyňnetijeliusullaryny
ýokarlandyrmagyň, korporatiw

dolandyrmakulgamynyösdür
megiň, işewürlik ýagdaýlaryny
kämilleşdirmegiň, banklaryň
girdejisini we düşewüntliligini
artdyrmak esasynda durnukly
ösüşi üpjün etmek geljek üçin
möhüm wezipeleriň biridir.
Millimaksatnamalarymyzyňiş
jeňdurmuşageçirilmegihalka
ragiňişlikdehemözbeýanyny
tapýar.AtaWatanymyzyňdur
nuklyykdysadyösüşinehalka
ra guramalar tarapyndanoňyn
bahaberilýär.

Hor mat ly bank
ul ga my nyň iş gär le ri!
Häzirkidöwürdeýurdumyz

da bank işini kadalaşdyrýan
kanunçylyk namalaryny halka
ra ölçeglere laýyk getirmek iş
leri dowametdirilýär.Döwrüň
talaplaryna laýyklykda, bank
hyzmatlary hem yzygiderli kä
milleşdirilýär. Hasaplaşyklaryň
tizligini, serişdeleriň dolanyşy
gy ny çalt lan dyr mak maksady
bilen, ulgamda ornaşdyrylýan
elektron tölegleriň gerimi gi
ňeýär. Ilatyňmaliýesowatlyly
gyny ýokarlandyrmak ugrun
danetijeli işleralnypbarylýar.
Bank ulgamynyň işgärleriniň
hünär derejeleri yzygiderli ýo

karlandyrylýar.
Garaşsyz Watanymyzy dur

muşykdysady taýdan ösdür
mek esasynda jemi içerki önü
miňjanbaşynadüşýänmöçberi
babatdaTürkmenistanyňgirde
jisiortaderejedenýokarybolan
ýurtlaryň hatarynda bolmagy
ýurdumyzda pulkarz, salgyt
býujet, nyrh emele getiriş,ma
ýa goýum syýasatynyň netijeli
amala aşyrylýandygyny aýdyň
görkezýär.Buýetilensepgitleri
Halkarapulgaznasy,Bütindün
ýä banky we beýleki abraýly
halkaraguramalartassyklaýar.
Biz geljekdede ýurdumy

zyň pulkarz syýasatyny yzy
giderli kämilleşdirmäge, milli
ykdysadyýetimiziň önümçilik
maksatlyugurlarynyösdürmä
gegönükdirilýänkarz serişde
leriniň möçberini artdyrmaga,
kiçi önümçilikleri höweslen
dirmäge, ilat üçin karzmaliýe
serişdeleriniň möçberini kö
peltmäge, karz göterimleriniň
mundan beýläkde elýeterli
bolmagyny gazanmaga, bank
hyzmatlarynyňhilini ýokarlan
dyrmaga aýratyn üns bereris.
Halkara maliýe guramalary

bilen netijeli hyzmatdaşlygy
ösdüreris, iňtäze innowasi
on, döwrebap tehnologiýalary
giňden ornaşdyrmagy dowam
etdireris. Raýatlarymyzyň ýa
şaýyşdurmuşşertlerinihasda
gowulandyrmak maksady bi
len, ýokary amatlyklary bolan
ýaşaýyş jaýlaryny satynalmak
üçin berilýän ýeňillikli ipote
kakarzlarynyň,şonuňýalyda,
sarp ediş maksatly karzlaryň
möçberlerini yzygiderli art
dyrarys hemde maliýebank
hyzmatlarynyhasdakämilleş
direris.

Eziz wa tan daş lar!
Hor mat ly bank
ul ga my nyň iş gär le ri!
SiziGaraşsyz,hemişelikBita

rap Türkmenistan döwletimi
ziňmillipulbirligibolanmana
dyň dolanyşyga girizilmeginiň
29 ýyllygy bilen ýenede bir
gezek tüýs ýürekden gutlaýa
ryn. Sizeberk jan saglyk,maş
gala abadançylygyny, asuda
webagtyýardurmuş, berkarar
döwletimizimundanbeýläkde
ösdürmekugrundaalypbarýan
işleriňizde uly üstünlikleri ar
zuwedýärin.

Türk me nis ta nyň Pre zi den ti
Ser dar BERDIMUHAMEDOW.
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DUR MUŞ-YK DY SA DY ÖSÜ ŞI ÜP JÜN ET MEK DE
 BANK ULGAMYNYŇ OR NY

Be ýik öz gert me le riň dur mu şa ge çi ril ýän za ma na syn da hor mat ly Pre zi den
ti miz ýur duň yk dy sa dy ýe ti ni ösen döw let le riň ha ta ry na goş ma gy baş mak sat 
hök mün de kes git le di. Mu nuň üçin Türk me nis ta nyň yk dy sa dy ýe ti ni mun dan 
beý läkde, kuw wat lan dyr mak ba ba tyn da mak sat na ma la ýyn esas da düýp li 
iş ler dur mu şa ge çi ril ýär we bank ul ga my na, şol san da pul gat na şyk la ry na, 
karz laş dyr mak ly ga san ly laş dyr mak ar ka ly tä ze çe çe me leş mek, ösüş le riň ze
rur şer ti hök mün de ga ral ýar.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzy ykdysady
taýdan ösdürmek, halkymyzyň durmuşýa
şaýyş şertlerini ýokarlandyrmak barada
uzakmöhletleýin çäreler toplumyny özün
de jemleýän «Türkmenistanyň durmuşyk
dysadyösüşiniň20112030njyýyllarüçin»
milli Maksatnamanyň ýene bir tapgyry
«TürkmenistanyňPrezidentiniňýurdumyzy
20192025nji ýyllarda durmuşykdysady
taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» here
ketedýär.
Öňdegoýulanmaksadaýetmeküçin,ýo

kary depginli ykdysady ösüşi gazanmak,
ilatyň maddy halýagdaýyny düýpli ýokar
landyrmak, bazarykdysady özgertmeleri
çuňlaşdyrmakweýurduňsebitleriniňgyra
deň ösüşini gazanmak esasy wezipe edilip
goýulýar.
Şunda netijeli pul syýasatyny alyp bar

mak, maliýe bazarlaryny (şol sanda gym
matly kagyzlaryň bazarlaryny), ätiýaçlan
dyryş bazaryny düýpli ösdürmek, şeýlede
banklartarapyndanykdysadyýetiňpudakla
rynykarzlaşdyrmagynetijeliugurlardaalyp
barmagaamatlyşertleridöretmek,tölegul
gamynydünýäniňösendöwletleriniňdere
jesindeguramak,puldolanyşygynatäsiret
mekarkalybazarisleglerinikadalaşdyrmak,
ilatyň boş duran pul serişdelerini möhletli
goýum görnüşinde çekmek babatynda giň
möçberliişleriamalaaşyrmakýalywezipe
leriçözmekzerurbolupdurýar.
BuugurdaTürkmenistanyňMerkeziban

ky Türkmenistanyň bank ulgamynyň işle
megi üçin zerur hukuk şertleriniwe kepil
liklerini döredýär, netijeli ýeketäk döwlet
pulkarz syýasatyny geçirýär, nagt pul do
lanyşygyny guraýar, hasaplaşyktöleg ulga
mynyňnetijeliişlemeginiüpjünedýär,bank
kadalaşdyrmasynywebankgözegçilikbar
lagyny guraýar, bahalaryň durnuklylygyny
saklamagagönükdirilençäreleriamalaaşyr
ýar,jenaýatçylyklyýolbilenalnangirdejile
riňkanunlaşdyrylmagynaweterrorçylygyň
maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek ýaly
işlerigözegçilikdesaklaýar.
Maksatnamadabazar şertlerinde ýurdu

myzyňbankulgamynyňdurnuklylygynyga
zanmaküçindiwersifikasiýalaşdyrmak,bäs
deşlige ukyplylygy gazanmak, innowasiýa
ösüşiniüpjünetmekýalywajypugurlarkes
gitlenendir.Bankulgamynyňdurnuklyösü
şiniüpjünetmekbabatyndakarzedaralary
tarapyndan alnyp barylýan işleriň netijeli
ligini yzygiderli artdyrmak, umumy dolan
dyryşişleriniňhiliniýokarlandyrmak,bank
hyzmatlarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny
güýçlendirmek,milliwedaşaryýurtmaýa
darlarynyçekmek,paýlygatnaşykşertlerin
de gönimaýa goýumedarasynydöretmek,
banklaryň serişdeler binýadyny artdyrmak
boýunçaişleridowametmekýalydurmuşa
geçirilmeliişlerbellenendir.Karzedaralary
nyň ygtybarlylygyny,maliýe durnuklylygy

nyýokarlandyrmakmaksadybilenmaýalyk
gorlarynyartdyrmak,karzedaralarynyňişi
niňbarşyndaýüzeçykypbiljektöwekgelçi
ligi aradanaýyrmagamaýanyňmöçberiniň
ýeterlik bolmagyny üpjün etmek ýaly mö

hümwezipelerkesgitlenendir.
Häzirki döwürde milli bank ulgamynyň

öňündedurýanesasymeseleleriňbirihemiň
kämilbanktehnologiýalarynybankişewür
ligine ornaşdyrmak, döwrebap töleg gural
larynydöretmekarkalynagtdälhasaplaşyk
lary hasda kämilleşdirmek bolup durýar.
Sanly tehnologiýalaryň ýurdumyzyň karz
edaralarynyň tejribesine giňden ornaşdy
rylmagynyň esasynda bank hyzmatlarynyň
gerimini giňeltmekwe olaryň hilini ýokar
landyrmakderwaýysmeseleleriňhatarynda
durýar.Ýurdumyzdapuldolanyşygynyňne
tijeliliginihasdakämilleşdirmeküçinbank
ulgamyndahereketedýännagtdälhasapla
şyklarulgamynydüzgünleşdirmek,elektron
tölegulgamynykämilleşdirmekwebirnäçe
täze töleghasaplaşyk gurallaryny hödür
lemek boýunça netijeli işler durmuşa geçi
rilýär. Şolaryň esasylarynyňbiri hembank
kartlary arkalyharytlarwehyzmatlarüçin
hasaplaşyklary geçirmäge, ilata goşmaça
girdejileri gazanmaga mümkinçilik döred
ýänkartlytölegulgamydyr.Tehnologiýanyň
kämilleşmegibilenmaglumatlaryňelektron
görnüşde alyşçalyş edilmegi, internetden
bankhyzmatlaryndanpeýdalanylmagykart
lytölegleriňtäzegörnüşleriniňgiňdenýaý
ramagyna we olary ulanyjylaryň sanynyň
günsaýynartmagynaýardamberýär.
Döwrebap tehnologiýalaryň esasynda

hereket edýän töleg ulgamlary bank ulga
mynyň durnuklylygyny üpjün edýär, hoja
lyk subýektleriniň harajatlaryny azaldýar,
maliýe bazarynyň likwidliligini ýokarlan

dyrýar,döwletiňpulkarzsyýasatynydogry
ýöretmäge ýardam edýär. Täze bank teh
nologiýalarynyňpeýdabolmagywenetijeli
ulanylmagy nagt däl hasaplaşyklary kämil
leşdirmekdeesasyornyeýeläp,töleglerige
çirmegiň tehnologik derejesiniň ýokarlan
magynyň hasabyna öz ösüşinde hil taýdan
täzederejelereçykarýar.
Milli bank ulgamynda internet ulgamy

nabirikdirilenenjamlargünsaýynköpelýär.
«Altyn asyr» kartly töleg ulgamynyň hyz
matlarynyinternetarkalyamalaaşyrmagyň
mümkinçiliklerini hasda kämilleşdirmek
ugrundanetijeliişleralnypbarylýar.Ýurdu
myzda täjirçilik banklary «Internet bank»,
«Mobilebank»modullarybilenbirhatarda
«ekommersiýa»modullaryny işe girizmek
bilen nagt däl hasaplaşyklaryň paýynyň
artmagynaýardamberýärler.Buişleriňne
tijesinde ýakyn geljekde banklaryň inter
net arkaly ilata hödürleýän hyzmatlarynyň
usullary hasda kämilleşer. Mälim bolşy
ýaly «Altyn asyr» kartly töleg ulgamynyň
müşderileribankomatlardaýerineýetirýän
amallaryny internetbank hyzmatlarynyň
üsti bilen şeýle hem ykjam telefonlarynda
mobilebankýöriteprogrammasynygurna
makarkalyýerineýetiripbilýärler.Ekom
mersiýaulgamyişegirizilendensoňislendik
söwdawehyzmatedişnokatlaryinternetde
öz harytlaryny we hyzmatlaryny ilata hö
dürläpbilýärler.Ýerineýetirilenhyzmatlar
wesatylýanharytlarüçinhasaplaşyklarkart
rekwizitleriarkalyamalaaşyrylýar.Hasaba

alnanbankkartlaryarkaly«Internetbank»
ulgamyndageçirilýänamallargünsaýynart
ýar.Bubolsanagtdälhasaplaşyklaryň,hu
susandaonuňdüzümindeböleksöwdanyň
artýandygynaşaýatlykedýär.

Yk dysadyýetiň pudaklarynyň sanlylaş
dyrylýan döwründe, banklar hem ýerine
ýetirýän amallary arkaly sanlylaşdyrma
gy tizleşdirmeklige öz saldamly goşandyny
goşýarlar. Bu bolsa sanlylaşdyrmagyň dur
muşymyza barha işjeň goşulyşýandygy bi
lendüşündirilýär.Nagtdälhasaplaşyklarda
böleksöwdanyňtutýanpaýyboýunçaösen
ýurtlaryň maglumatlaryndan görnüşi ýaly,
Şwesiýada, Norwegiýada, Kanadada, Gü
nortaKoreýada,Finlýandiýadabugörkeziji
80100%,Türkiýede,BeýikBritaniýada,Ys

raýylda,Ispaniýada,Germaniýadabugörke
ziji4080%,RussiýaFederasiýasynda,Taý
landda, Müsürde, Çehiýada, Birleşen Arap
Emirliklerindebugörkeziji040%aralygyn
dadyr. Umuman, sanly bank önümleriniň
kämilleşmeginetijesindeinternediňkömegi
bilenamalaaşyrylýanbankhyzmatlarybar
haköpelýär.Mälimbolşyýaly,nagtdälha
saplaşyklardaböleksöwdanyňtutýanpaýy
nyňbiziňýurdumyzdabarhaartmagybilen,
nagt däl hasaplaşyklaryň ösmegine oňyn
şertdöreýär.
Bank ulgamyny mundan beýläkde ös

dürmegiň möhüm ugurlary kesgitlenen
«Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we
bankulgamlarynyösdürmegiň20192025
nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» maliýe
hyzmatlarynymenzilara ýerine ýetirmegiň
dürli usullaryny ösdürmek ugrunda degiş
li işleriň geçirilmegi, täze tehnologiýalary
ulanmak arkaly, ýagny öýjükli telefon ara
gatnaşygyny, töleg nokatlaryny, interneti
ulanmakarkaly elektron tölegweelektron
pullary,umumanelektronsöwdaulgamyny
ösdürilmegi,bankkartlaryarkalyhödürlen
ýänhyzmatlaryňhiliniýokarlandyrmakbo
ýunçaişleriňdowametdirilmegigözöňünde
tutulýar. Şu wezipeleriň durmuşa geçiril
meginiňçäklerindebanklaryňresmisaýtla
rynda müşderilere bank kartlaryny açmak
üçin ýörite bölümçäniň döredilmegi wagty
tygşytlamaga we harajatlary tygşytlamaga
mümkinçilikaçar.NFC (Near fieldcommu
nication)galtaşyksyztölegtehnologiýasyny
kämilleşdirmegiň çäklerinde wirtual bank
kartlarynyň dolanyşyga girizilmegi milli
bank tejribesindenagtdälhasaplaşyklaryň
düýpgöterözgermegineoňyntäsireder.
Bank ulgamlarynda giňden ornaşdy

rylýan «Internet bank», «Mobil bank» we
«elektron söwda» ýaly hyzmatlardanmüş
derileriňbökdençsizpeýdalanmagyüçinin
ternet ulgamynyň elýeterliligi we tizliginiň
ýokarybolmagygazanylýar.Buugurdaýur
dumyzyňbankulgamybilendegişliedarala
ryňarasyndasazlaşyklyişjeňgatnaşyklaryň
ýolagoýulmagypuldolanyşygynyňtizliginiň
artmagynaöztäsiriniýetirer.
Ýurdumyzda häzirki zaman innowasion

tehnologiýalaryň önümi bolan informasion
wekommunikasiontehnologiýalaryňbank
laraornaşdyrylmagybilenbaglanyşyklybel
lenençäreleriňişlenipdüzülmegi,durmuşa
geçirilmegi,banklaryňişiniňtäzelenmegine,
häzirkizamanbankynyňdöwrebapkeşbiniň
emele gelmegine, iş gurallarynyň kämilleş
megine,müşderilerbilenaragatnaşykusul
larynyňýeňilleşmegineşertdöreder.
Mahlasybueşretleriňdöwletimizdeamal

edilmegi üznüksiz önümçiligiň netijeliligini
artdyrmaklyga,telekeçiligiwehususyharyt
öndürijileridöwlettarapyndangoldamakly
ga,amatlymaýagoýumlaryňgoýulmagyna,
raýatlaryňgirdejialmaklarynyüpjünetmä
ge, şeýlede ilatyň ýaşaýyşdurmuş dereje
siniň hasda ýokarlanmagyna mümkinçilik
döreder.

Ak na bat MÖW LA MO WA,
Türk men döw let ma li ýe
 ins ti tu ty nyň Bank işi 

ka fed ra sy nyň uly mu gal ly my.

1-nji no ýabr. Mil li ma na dyň do la ny şy ga gi ri zi len gü ni.
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HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY
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KA GYZ WE ŞA ÝY
 PUL LA RYŇ TA RY HYN DAN

Ilkiilkilerdolanşykdapulaltynyňýadakümüşiňbölekle
rigörnüşindeulanylypdyr.Bualyşçalyşdakäbirkynçylykla
rydöredipdir.Çünkiolaryňagramynykesgitlemek,böleklere
bölmek,hilinianyklamakzerurbolupdyr.Hutşuýagdaýla
ryňözidedöwlet tarapyndangymmatbahalymetallardan
ýasalanpulbirligihökmündeşaýlyklaryňçykarylmagynage
tiripdir.Ilkinjidolanşykdakyşaýlyklarköpulanylyp,wagtyň
geçmegibilenözagramynyýitirýäneken.Ýöneşeýleýagdaý
ýüze çyksada, ulanylýan şaýlyklar hümmeti ýitirilmändir.
Soňraýuwaşýuwaşdandolanşykdakagyzpullaremelege
lipbaşlaýar.Şoldöwürlerdekagyzpullarhamdan(deriden)
ýasalypdyr.IlkinjikagyzpullarHytaýdaakmaralyňhamyn
dantaýýarlanypdyr.Akmarallardiňepatyşanyňeýeçiliginde
bolupdyr.

Ilkinjikagyzpul1260—1263njiýyllardaÇingizhanyň
agtygy Hubilaý hanyň adyndan çykarylypdyr. Kagyz pul
larXVIIasyryňahyrlaryndagiňdenýaýrapbaşlapdyr.Olar
1644njiýyldaŞwesiýada,1690njyýyldaDemirgazykAme
rikada,1701njiýyldaFransiýada,1769njyýyldabolsaRus
siýadaçykarylypdyr.

IL KIN JI ŞAÝ LYK LAR

IlkinjişaýlyklarVIIasyrda«Lidiýa»diýengrekdöwletinde
zikgelenipdir.Olaraltynyňhemdekümüşiňtebigyerginin
dentaýýarlanylypdyr.ŞoldöwürdeGresiýatabynbolanşä
herleriňarasyndasöwdaçaltösüpbaşlapdyr.Ilkibaşdamis
webürünççybyklarählumumydeňeçerbahahökmündeula
nylypdyr.Birnemesoňrakbuçybyklarytakykbellibiragram

böleklerinebölüpbaşlapdyrlar,metalyňagramynywearas
salygynygörkezmeküçinbolsa,olaratagmabasypdyrlar.Şu
larýalyçybyklaryňdessejigi«Drahma»(dessejik)diýengrek

sözibilenatlandyrylypbaşlapdyr.Soňrabusözdünýädeil
kinjişaýlyklaryňadynaöwrülýär.MerkeziAziýanyňagramly
bölegihususanda,häzirkiTürkmenistanyňçäkleri IV—VI
asyrlarda Ahemenidleriň döwletiniň düzümine giripdir. Ol
ýerdeVIasyrdanbaşlapilkialtyn,soňrabolsakümüşşaýlyk
larzikgelenipdir.
Ahemenidleriň kuwwatly döwleti IV asyryň ahyrynda

AleksandrMakedonskiniň goşunynyň zarbasy astynda sy
nypdyr.BeýikSerkerdetutuşüçýyllapMerkeziAziýanybo
ýunegdirmekbilenmeşgullanypdyr.Ýeňlişdiýenzadybil
medik beýik serkerde öz obrazyny hudaýlaşdyrypdyr we
GeraklýalyHudaýlaryňneslihasaplanypdyr.Şonuňüçinşaý
lyklardahökümdar«Şirtuwalgasy»diýlipatlandyrylýantu
walgalyşekillendirilipdir.GadymyrowaýatlaragöräGerakl
başabaş söweşde şiri ýeňipdirweonuňhamyny (derisini)
geýipdir. ÖzüneHudaý Gerakla deňeşdirenAleksandrMa
kedonskiniňýeňijikeşbihemşaýlyklardaşekillendirilipdir.
Umumanhakykytaryhyşahsyýetiňşekilişaýlyklardailkinji
gezekAleksandrMakedonskiniňýörişleridöwründepeýda
bolupdyr.

PAR FI ÝA NYŇ ŞAÝ LYK LA RY
B.eöňki247njiýyldaParfiýanyňşasy«Ärsak»diýipjar

edilýär.ÄrsakParfiýadöwletiniňýadygärlikleriniňýygnal
ýanýeribolanNusaýgalasynyözünepaýtagtedinýär.Par

fiýadöwletiniňşaýyçylyksungatyýurduňýaşanwagtynyň
bütindowamyndaanykhäsiýeteeýebolupdyr.Çünkişaý
lyklar şanyň adyndan zikgelenipdir. Parfiýanyň şaýlykla
ryndadöwletiňsyýasytaryhyaýdyňgörkezilipdir,olbolsa,
esasanrowaýatlardabeýanedilýär.Ärsakderejesigörkezil
medikilkinjişaýlyklarynyçykaranyndansoňýüzünegrek
çe«ŞaÄrsak»birnemesoňrakbolsa«Allanyňnazarsalan
şasyÄrsak»diýensözleriýazylanşaýlyklaryçykardypbaş
lapdyr.

MAR GIA NA NYŇ ŞAÝ LYK LA RY
Häzirki Murgap derýasynyň orta we aşaky akymynda

ýerleşýän çäkler, ýagny Margiana Aheminidler döwleti
niň şalaryndanbaşlap, ählihökümdarlaryňgözdikenýeri
bolupdyr. Bol hasyllymes toprak,mylaýymhowa, ýokary
medeniýetiň, söwdanyň, hünärmentçiligiň ösen merkezi
bolanMargiana öz döwründe çalt ösüpdir.Merw (häzirki
Baýramalyşäheri)Margiananyňpaýtagtyhasaplanypdyr,ol
adamlaryň300ýyldanhemgowrakwagtýaşangadymyşä
herihökmündebellidir.B.eöňkiIasyrdaParfiýanyňgülläp
ösenwagtyndaMerwdezikgelenen ilkinji şaýlyklarpeýda
bolupbaşlapdyr.Merwiňşaýlyklary tehniki taýdanýerine
ýetirilişiniň ýokary hilliligi bilen tapawutlanypdyr. Olaryň
düzümindeýokaryhillikümüşbolupdyr.Bubolsazikgele
megiňusulynyňösüşindeepesliüstünlikleriňbolandygyna
şaýatlykedýär.Miswebürünçşaýlyklaresasanwelaýatyň
hemdeonuňtöwerekleriniňisleglerinikanagatlandyrmaga
niýetlenipdir.Merwdeýokaryhillişaýlyklaryzikgelemegiň

däbiençemeýyllapsaklanypdyr.Merwdezikgeleneniňsoň
kyşaýlyklarXVasyradegişlihasaplanylypdyr.

Aza dy ALMYRADOW,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň

Ma li ýe ka fed ra sy nyň mu gal ly my.

YN SAN PER WER LIK. AG ZY BIR LIK. PA RA HAT ÇY LYK.
HormatlyPrezidentimiziňbaştutanlygyn

daTürkmenistanÝerýüzündeparahatçyly
gy,howpsuzlygywedurnuklyösüşiüpjünet
mekbabatdadünýädöwletleriweirihalkara
guramalary bilen hoşniýetli hyzmatdaşlygy
giňeltmägeaýratynünsberýär.Ýurdumyzyň
adamzadyň abadançylygynyň hatyrasyna
durmuşa geçirýän tagallalary Birleşen Mil
letlerGuramasynyňdünýädeparahatçylygy
hemdedurnuklyösüşinazarlaýanumuma
damzatmaksatlarybilenutgaşýar.
Bitaraplyk— bu agzybirlik taglymatyna

ebedi ygrarlylykdyr, ýurt abadançylygynyň,
asuda ýaşaýşyň, ata Watanymyzyň gülläp
ösmeginiňbaşşertidir.HemişelikBitaraplyk
hukuk ýagdaýy eziz Diýarymyzy ösüşöz
gertmelerýolunadüşürdi.Buýoluňoýlany

şykly hemde netijeliligini wagt görkezýär.
Hemişelik Bitaraplyk syýasaty halkymyzyň
ruhuna we häsiýetine kybap gelýär. Çünki
parahatçylyksöýüjilik,hoşniýetlilik,agzybir
lik,sabyrlylykweynsanperwerlikasyrlarbo
ýytürkmenjemgyýetiniňesasgoýujysütün
leribolupgelýär.
Bitaraplyk umumy howpsuzlygy berkit

mekde, häzirki zamanyň derwaýys mese
leleriňmynasyp çözgüdini tapmakda, döw
letleriň we halklaryň durnukly ösüşi üçin
amatlyşertleridöretmekde,şeýledeköpta
raplaýynhyzmatdaşlygyösdürmekdedünýä
bileleşiginiňtagallalarynahemmetaraplaýyn
ýardambermägegönükdirilennetijeligural
hökmündeçykyşedýär.
Häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň

taryhynda ýeketäk tejribe bolan 1995nji
ýylyň 12nji dekabryndaky hemde 2015
njiýylyň3njiiýunyndakyBirleşenMilletler
GuramasynyňBaşAssambleýasynyň«Türk
menistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyn
daky Rezolýusiýalarynda agza döwletleriň
biragyzdan ýurdumyzyň hemişelik Bitarap
lyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýändigi we
goldaýandygy berkidilendir. Şeýle ýokary
derejedäki çözgüdiň kabul edilmegi ýurdu
myzyň umumadamzat bähbitlerine kybap
gelýän we hemiselik Bitaraplyk ýörelgele
rinden ugur alýan daşary syýasatynyň pa
rahatçylygy,howsuzlygywedurnuklyösüşi
üpjünetmekdeaýratynornyeýeleýändigini
tassyklaýar.
BugünkigündöwletimiziňhemişelikBita

raplygynyňweoňaesaslanýandaşarysyýa
saty mizemezligini, dünýäde parahatçylygy
wedurnuklylygyüpjünetmekde,hoşniýetli
hyzmatdaşlygyalypbarmakdazerurşertleri
döretmekdemynasypornunyňweähmiýe
tiniňbardygynyhemdemundanbeýläkde
artjakdygynyulyynambilenbellemekbolar.
Ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynda

ky ornuny pugtalandyrmak, dünýäniň ösen
döwletleri bilen dostdoganlyk gatnaşykla
rynydabaralandyrmakugrundabeýikişleri
alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany
sag,ömüriuzakbolsun.

Gül nar ME RE DO WA,
Türk men döw let ma li ýe

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

Ösüş ar ka ly pa ra hat çy lyk



Ma li ýe sy ýa sa ty
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WATAN DIŇE HALKY BILEN WATANDYR!
YK DY SA DY STRA TE GI ÝA:

 ba ha la ra gö zeg çi lik
Kä bir yk dy sat çy la ryň bel le me gi ne gö rä, nyrh kär ha na da, has 

any gy, gö nü dengö ni önüm çi lik de ýü ze çyk ýar. Çün ki ol öz içi ne 
önü miň go şu lan gym ma ty ny al mak bi len ba ha dan öň eme le gel
ýär. Bu ýer de go şu lan gym mat haý sy da bol sa bir ha ry dy ön dür
mek üçin ze rur bo lan çig ma lyň, zäh met re surs la ry nyň je mi dir. 
Soň ra ba zar da ýada önü me hy ry dar dö re se ba ha hem dö re ýär.

Biz adaty durmuşymyzdan mysal
alsak, bazara azyk harytlaryny satyn
almagabaranymyzda,ilkibilen,«Baha
synäçe?»diýip soraýarys.Hut şundan
görnüşiýaly,nyrh taglymatynyňentek
satyn almakçy bolan harydymyzbaza
ragetirilmezdenozalönümçilikýerinde
ýüze çykýandygyny görýäris. Nyrhdan
tapawutlylykda, ýol harajatlary, ýükle
mek, daşamak we düşürmek çykdajy
larybahanyňiçindeoturýar.Nyrhbilen
bahanyňbirbolmaýşyýaly,önümbilen
harythembirzathasaplanmaýar.Önüm
öndürijiniňözüniňulanmagy,harytbol
sabazardasatmaküçinöndürilýär.
Bazarda bahalaryň durnukly sakla

nylmagyny üpjün etmek üçin oňa gö
zegçilik etmeli bolýar. Çünki bazar bir
önümboýunçabirnäçeöndürijileriňüý
şenýeri.Ýadaöndürmekkyn,zähmeti
köptalapedýänönümçiliklerdeöndüri
len harytlaryň ýekemen (monopoliýa)
öndürijisi bolan kärhanalaryň hereket
edýän ýeri. Şonuň üçin käbir harytlar
boýunça bazar bahalaryndan ýokary
bahanyň,käharytlarboýunçadagoşu
langymmatyndanpesbahalaryňkesgit
lenilmeginiüpjünetmeküçindöwletiň
gözegçiligiýüzeçykýar.Ykdysatçylaryň
bellemegine görä, halkara derejesinde
«ikileýin» ýada «goşa» bahalar ulga
myhereketedýär.Oňabaşgaça«meýil
leşdirilen» ýada «bazar» bahasy hem
diýilýär. Meýilleşdirilen baha bolanda
ýokardabelleýşimizýaly,harydyňgoşu
lan gymmatyna laýyklykda kesgitlenil
ýär,bazarbahasyalyjybilensatyjynyň
arasyndaýüzeçykmakbilen,käbirýag
daýlardaylalaşylanbahadiýliphemat
landyrylýar.Döwletgöniwegytaklaýyn
gurallarynyň üsti bilen bazara gatnaş
ýar. Salgyt syýasatynyňüsti bilenhem
goşmaçatölegleri(aksizleri)belleýär.
Bazarda bahalara gözegçilik ilatyň

ýaşaýyş derejesini anyklamak, olaryň
zähmet we aýlyk haklaryny, döwlet,
durmuş kömek pullaryny, pensiýalary
hemde öndürijileriň bäsdeşlige ukyp
lylygyny kesgitlemek maksady bilen
TürkmenistanyňMaliýeweykdysady
ýetministrliginiňnyrhsyýasatybölümi
tarapyndanamalaaşyrylýar.
Döwletimizdehereketedýänmaksat

namalarawekonsepsiýalaralaýyklykda,
uzak möhletleýin strategik wezipeleri,
degişli işlerigeçirmeküçinumumyyk
dysady meýilnamalar taýýarlanylýar.
Bazarda bäsdeşlikli gurşawy goldamak
wemonopoliýanyňöňünialmak,daşar
ky söwdabahalarybilen içerki bahala
ryňgatnaşygynykadalaşdyrmak,ýurtda
ulyönümçilikkärhanalaryň,oligopoliýa
bäsdeşliginiň emele gelmegini gazan

mak,iňbirhowplybolangaraşylýanwe
garaşylmaýanhümmetsizlenmeýagdaý
larynyöwrenmegiňesasyndadurnukly
bahalar«TürkmenistanyňPrezidentiniň
ýurdumyzy 2022— 2028nji ýyllarda
durmuşykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasyndan»uguralnypkesgit
lenilýär. Maksatnama beýleki pudaklar
bilen bir hatarda ýurduň nyrh syýasa
tyboýunçahemöňdegoýanwezipeleri
özünde jemleýän strategiýa bolupdur
ýar.Buwajypwezipeleriňüstünlikliçö
zülmegi, bahalaryň düzgünleşdirilmegi,
bazardürlüliginiň,önümçiligiňösüşiniň
we önümiň hiliniň ýokarlanmagynyň,
şahsyweýuridiktaraplaryňgirdejileri

niňykdysadyýetiňpudaklarynyň,sebit
leriň,kärhanalaryňweraýatlaryňaýry
aýry toparlarynyň arasynda durnukly
ösüş ýagdaýlarynyň ýüze çykmagyna
mümkinçilikberer.
Soňkydöwürdehususyişewürlerimiz

tarapyndan azyk howpsuzlygy üpjün
edilip,akbazarlarymyzda,söwdanokat
laryndailatahödürlenýänharytlaryňwe
hyzmatlaryň görnüşleri yzygider artdy
rylyp,ygtybarlybazarbolçulygydöredil
ýär.Bubolsa ýurtdabahalara döwletiň
gözegçiliketmeginiýeňilleşdirýär.Şunda
hormatlyPrezidentimiziňykdysadyýetiň
pudaklarynda hususyýetçileriň sanyny
artdyrmakbaradakyalypbarýansyýasa
tynyňmiweberýändiginigörmekbolýar.
Bazarda öndürijileriň sanynyň artmagy
harytlaryňwehyzmatlaryňbahalarynyň
kadalyderejedesaklanmagybilenbirha
tarda,harytassortimentleriniňköpelme
gine,bazardürlüliginiňýokarlanmagyna,
importyňmöçberiniňazaldylyp,ornuny
tutýan önümçilikleriň öz ýurdumyz
da emele gelmegine, şeýlede, eksport
mümkinçiliklerimiziň artdyrylmagyna
mümkinçilikdöreder.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň

GalkynyşydöwründedöwletBaştutany
myzyňtabşyryklaryndanuguralyp,ýur

dumyzyňtelekeçilerinigoldamak,daşary
ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýanönümleriýurdumyzdaöndürmek,
bazarbolçulygynydöretmekbilenbirha
tarda bahalara gözegçiligi ýokarlandyr
magyüpjünetmekboýunçatoplumlaýyn
işleriňnetijesiniüstümizdäkiýylyň7nji
ýanwaryndageçirlenMinistrlerKabineti
niňmejlisindegaralanagyrsenagatyňdü
zümibolanpolatarmaturasynyňornuny

tutýanaýnaowuntyklaryndankompozit
armaturasyny öndürmek mümkinçiligi
niň bardygynyň bellenilmeginiň mysa
lynda hem görmek bolýar. Çünki bazar
ykdysadyýeti şertlerinde agyr senaga
tynyň önümçilikleriniň peýda bolmagy
ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyplylygyny
ýokarlandyryp,bazardürlüliginiňartma
gynawedöwletiňbahalaragözegçilikişi
niňýeňilleşmegineşertdöreder.
Indi ençemeýyl bäri, döwletiňmali

ýe gurallarynyň dogry ýöredilmeginiň
esasynda, daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryňmöçberiniňesliazaldylyp,or
nunytutýanönümlerözýurdumyzdaön
dürilýär, hususy işewürlerimize döwlet
tarapyndan yzygiderli maliýe goldawy
berilýär. Şeýle goldawlardan ruhlanýan
hususyýetçilerimiz,diňebirobahojaly
gy,azyk,gurluşyk,söwdapudaklarynda
däl,eýsem,agyrsenagatyňwenebitgaz
ulgamynyň käbir pudaklarynda orun
alyp, önümleriniň köp görnüşleri bilen
akbazarlarymyzybezäp,amatlybahala
ryňemelegelmegineýardamberýärler.

Meýlis ALLAMYRADOW,
Türk men döw let

ma li ýe ins ti tu ty nyň
Buhgalterçilik hasaba alnyşy

 ka fed ra sy nyň mu gal ly my.

DÜN ÝÄ
NUS GA LYK 

ESER
Berkarar döwle

tiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwrün
de ýurdumyzyň her
bir güni toýbaýra
ma, şanly senelere
beslenýär. Şanly se
neleriň öň ýanynda
Gahryman Arkada
gymyzyň kitaplary
türkmenhalkynauly
sowgat bolýar. Gah
ryman Arkadagymy
zyň«Parahatçylyksa
zy,dostluk,doganlyk
sazy»atlykitabyhem
türkmeniňmilliliginiňajaýypnusgasynyşöhlelendirýär.
Kitapdahalklaryňparahatýaşaýyşbilenbaglypikir

ler,çuňňurpelsepelerçeperbeýanedilýär.Esasanam,
XIXasyryňaýaklarynaXXasyryňbaşlarynaýaşapgeçen
meşhur türkmen sazandasy Şükür bagşy hakyndaky
döredilensungateserleriesasyndahalkymyzyňasyrlar
boýyygrarlybolanýolýörelgeleriniňdöwrebapmese
leleriçözmekdäkiornyaçylypgörkezilýär.Bugymmat
lykitapGahrymanArkadagymyzyňumumadamzatäh
miýetlipaýhaslypikirleriniňözboluşlybeýanydyr.Eser
biziňüçingöreldemekdebihökmündeçykyşedýär.
GahrymanArkadagymyzyň«Parahatçylyksazy,dost

luk,doganlyksazy»atlykitabyälemjahansazlaşygygöz
leýär,parahatçylygydöretmeksungaty,taryhyňsapakla
ryndan–täzeaňdüşünjätarap,hakykatyňweadalatyň
dabaralanmagynyň hatyrasyna, döredijilik medeniýeti,
zergadyrynyzergärbiler,sagamanlygyň,abadanlygyň
özeni, sazsöhbet – ynsanyňýagşylykpaýy, köňülleriň,
ýürekleriň birligi, ruhy baýyň ojagy asudadyr, ýoluňyz
açykbolsun,howpsuzgeljeksyýasaty,ýagşyniýet,sun
gatlarsöhbetleşýärkädiýenbölümlerdenybaratdyr.
Ajaýyp eseriň «Döredijilik medeniýeti» bölüminde

«Gözbaşlaraýüzlenmekbilen,bizdäpdessurlary täze
manymazmunbilendoldurýarys, olaryňözboluşlyly
gynygorapsaklaýarys.Bizählibeýlekihalklaryňmede
niýetlerinihemözboluşlylygynygorapsaklamagyňta
rapdarybolupçykyşedýäris.Ählimiwelerbirgüneşiň
saýasyndaýetişýänbolsada,herbirbagözhasylybilen
tanalýandyr.Gowudangowyzatlarymyzybolsa,bizbi
rekbiregesowgatberýäris»diýlipbellenýär.Gahryman
Arkadagymyzyňbuparasatlysözleribeýlekidöwletle
riňsungatynasarpamyzyňuludygyny,mundanbeýläk
deşeýleboljakdygynyaýdyňlygybilengörkezýär.
Goý,GahrymanArkadagymyzyňşeýleajaýypkitap

laryňhöwriköp,döwetgalamynyňujyýitibolsun!
Je mal AŞY RO WA,

Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň
Ma li ýe fa kul te ti niň 3-nji ýyl ta ly by.

Ý
A

Ş
L

A
R

Y
Ň

 S
Ö

 ZI

Sungat



5 MALIÝEÇI 2022-nji ýylyň 11-nji noýabry, anna

DÖWLET DIŇE HALKY BILEN DÖWLETDIR!
Gutlaýarys!

ÖK DE LER ÖŇE SAÝ LAN DY
Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň 

Gal ky ny şy döw rün de dö re di ji lik bi len 
meş gul lan ýan ta lyp ýaş la ry hö wes len
dir mek, dö re di ji lik li zäh me te ug ruk
dyr mak hemde hor mat ly Pre zi den
ti mi ziň baş tu tan ly gyn da Ga raş syz lyk 
ýyl la ryn da ýur du myz da ýe ti len şan ly 
sep git le ri şöh le len dir mek, he mi şe lik 
Bi ta rap Türk me nis ta nyň içe ri we da
şa ry sy ýa sat la ryn da ga za nyl ýan üs
tün lik le ri, dün ýä ýurt la ry bi len al nyp 
ba ryl ýan öza ra yk dy sa dy gat na şyk la ry 
giň den açyp gör kez mek mak sa dy bi len, 
Türk men mil li ma na dy nyň do la ny şy ga 
gi ri zil me gi niň 29 ýyl ly gy my na sy bet
li Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň 
ta lyp ýaş la ry nyň ara syn da yg lan edi len 
«Mil li ma na dy myz — döw let li lik ny şa
ny» at ly dö re di ji lik bäs le şi gi niň je mi 
jem len di.

Bäs le şi giň ne ti je le ri ne gö rä şu aşak
da ky ta lyp lar ýe ňi ji di ýip yg lan edil di:

I UGUR
I orun. Ba ba ýe wa Ak je mal — Sal gyt

lar we sal gyt sal mak fa kul te ti niň «Äti
ýaç lan dy ryş işi» hü nä ri niň 3nji ýyl ta
ly by;

II orun. Ta gy ýe wa Bä gül — Ha sap we 
au dit fa kul te ti niň «Buh gal ter çi lik ha sa
ba al ny şy we au dit» taý ýar lyk ug ru nyň 
1nji ýyl ta ly by;

III orun. Aşy ro wa Je mal — Ma li ýe fa
kul te ti niň «Hal ka ra ma li ýe» taý ýar lyk 
ug ru nyň 3nji ýyl ta ly by.

II UGUR
I orun. Öwe zow Aşyr gel di — Bank işi 

fa kul te ti niň «Bank işi we ma li ýe» hü nä
ri niň 5nji ýyl ta ly by;

II orun. Ça ry ýe wa Nä zik je mal — Bank 
işi fa kul te ti niň «Bank işi we pul do la ny

şy gy» taý ýar lyk ug ru nyň 1nji ýyl ta ly
by;

III orun. Sa par gel di ýe wa Mer jen — 
Sal gyt lar we sal gyt sal mak fa kul te ti niň 

«Sal gyt lar we sal gyt sal mak» hü nä ri niň 
3nji ýyl ta ly by.

“MA LI ÝE ÇI”.

KÄ MIL  L I  GE  TA RAP

YKDYSADYBILIM—YKDYSADYKUWWATYŇDAÝANJY
 Ir dö wür ler de ataba ba la ry myz ne sil ter bi ýe sin de zäh met we yk

dy sa dy ýet ter bi ýe si ne uly äh mi ýet be rip dir ler. Çün ki ne sil ler — bi ziň 
do wa ma ty myz, bi ziň gel je gi miz. Şo nuň üçin ola ry gel je ge ynam ly 
taý ýar la mak ze rur bo lup dur ýar.

Geljekdebizöznesillerimiznähili
keşpde,orunda,mertebedegörmek
isleýänbolsak,olaraýaşdöwründen
şolterbiýänibermegimizgerek.Per
zentterbiýesineýitiünsbermelidigi
atababa aýdylyp gelinýän hakykat
weündelipgelinýänhikmet.Görüm
görelde we edepterbiýe babatda
halkymyzyň owaldan gelýän aras
sa däpdessurlary uly birmekdebe
öwrülip giden ömür taglymatydyr.
Dürlidurmuşwakalarynyňhemde
zähmetiňüstibilenşeýledüşünjeleri
çagalarynyň aňlaryna guýupdyrlar.
Her bir türkmen öýüniň erkek gö
beklisi, gyzmaşgalasy bir öýüňke
şigini çekipbiljekderejede terbiýe
lenipdir. Munuň üçin oglangyzlara
dürlihünärleröwredilipdir.Herbir
öwrenilen zat bolsa ýa ruhy, ýada
ykdysady bähbit getirmelidir diýip
düşünipdirler. Şol wagtky düşünje
lerdenbärimüňlerçeýylyňgeçendi
ginegaramazdanbuhäzirkidöwür
de hem şeýle diýip, aýdyp bileris.

Bazargatnaşyklarynyňgerimigiňäp,
görnüşi üýtgesede, ýagdaýlardan
başalyp çykmak, serişdeleriňipeý
dalanyp bilmek, täze mümkinçilik
leri gözlemek babatda sagdyn yk
dysadydüşünjeleriňbolmagyiňňän
wajypdyr. Her bir adamyň ykdysa
dy sowatlylygynyň ýokary dereje
de bolmagy onuň öz bähbidinedir.
Ýurdumyzdaky durmuşykdysady
özgertmeler,zähmetbazarynyňýo
karytalaplarynalaýykgelýänhünär
menleri taýýarlamagy talap edýär.
Mugallymlar döredilen mümkinçi
liklerden peýdalanmak bilen ykdy
sady terbiýe babatda täzeçe çeme
leşmeleriňgözlegindebolýarlar.
Häzirkiwagtdaykdysadybilimiň

ähmiýeti babatda ýaşlaryň jemgy
ýetçilikmedeni ösüşiniň nazary
esaslaryny, olaryň jemgyýetdäki
ornuny, mertebesini kesgitleýär
diýsek, öte geçdigimiz bolmaz. Ba
zar ykdysadyýeti eýýamynda bag
tyýarlygyňesasyalamatlarynyňwe

aýratynlyklarynyňbiriniňykdysady
düşünjäniňderejesinegöräkesgitle
nilýändigini hem unutmazlygymyz
gerek.Şonuňüçinýaşlaryňykdysa
dysowatlylygynyňýokaryderejede
bolmagynygazanmakulyykdysady
kuwwata eýe bolan döwletimiziň
ykdysadymümkinçiliklerininetijeli
peýdalanypbiljeksagdyndüşünjeli
ýaşlarykemalagetirer.
Ýaşlara ykdysady düşünjeleriň

berilmegi babatda ýurdumyzda al
nypbarylýanişleriňöziaýdyňmysal,
özboluşly mekdep. Teleradio ýaý
lymlarda,gazetžurnallarda,internet
sahypalarynda yzygiderli berilýän
ykdysady maglumatlar, giň gerimli
bazargatnaşyklary,biržasöwdalary,
baglaşylýan ylalaşyklar we geleşik
ler, telekeçileriňwe senagatçylaryň,
daýhanlaryň we maldarlaryň alyp
barýan işleri diňe ýurdumyzyň yk
dysadyýeti hakda däl, eýsem, tutuş
ykdysadyýethakyndaköpsanlydü
şünjeleri berýär. Ykdysadyýeti ös
dürmekde innowasion çemeleşme
lerbolsaýaşlarahasdatäsirli.Sanly
ulgamyňmümkinçilikleriniözleşdir
ýänýaşlarykdysadyteoriýasözüne

ýüzleýçemeleşmeýärler,olarwaka
laryň jümmüşine – ykdysadyýetiň
hut öz içine aralaşýarlar. Elektron
hasaplaşyklaryamalaaşyrmagyňäh
li inçeliklerini ele alýarlar. Netijede,
jemgyýetçilik durmuşynda peýdaly
bolupbiljekesasyamalybilimlerkä
milözleşdirilýärwedöwrüňhemde
gelejegiň ykdysady ýaňyna ynam
bilen seslenipbiljekýaşlarymyzke
malagelýär.Häzirkidöwürdeýaşla
rymyzyňählisidiýenýalyjemiiçerki
önüm,jemimilliönüm,goşulanbaha
üçinsalgyt,maýagoýumlary,paýna
malar, hususylaşdyrma ýaly esasy
ykdysadydüşünjeleriňnämemany
nyberýändiklerineweolaryňözdur
muşlaryndaky ornunaähmiýetine
aýdyňdüşünýärler.Munuňşeýlebol
magyndahormatlyPrezidentimizta
rapyndanýurdumyzdaamalaaşyryl
ýanykdysadyözgertmelerweolaryň
aýdyňnetijelerimöhümoruneýele
ýär.Çünkiýaşlargörýänzatlaryndan
has köp täsirlenýärler. Ýurdumyz
dakysyýasyweykdysadyýagdaýlar
bilengyzyklanmalar,ykdysadyösüş
lerimiziteswirleýänhabarlaratoma
şaetmekhemykdysadysowatlylygy

ýokarlandyrýanserişdelerdir.
Ýaşlaryňykdysadysowatlylygy

nyňkämilbolmagyüçinöwrenmeli
weözleşdirmelibirnäçeýörelgeler,
düzgünler bar.Munuňüçin olar il
kibilenykdysadyýetiňnämedigine,
ykdysadybilimlerulgamyna,ykdy
sadygymmatlyklar,dünýäniňykdy
sadykeşbiniňwebazargatnaşykla
rynyňemelegelmegi, zähmete, işe,
tebigybaýlyklaraykdysadygaraýşy
döretmek, aragatnaşyk zerurlykla
rynyňemelegelmegiýalyzatlardan
habarlybolmaly.Şeýlehemýaşlar
da turuwbaşdan ykdysady işjeňlik
endiklerinidöretmegimizweösdür
megimizolaryňykdysadygiňişlikde
erkin,aýgytlyhemdemaksadaok
gunlyhereketetmeginiüpjüneder.
HormatlyPrezidentimiziňama

laaşyrýanylymbilimözgertmeleri
netijesinde ykdysady düşünjeleriň
ylmy esasda öwredilmegi ýola go
ýuldy. Bu biziň bagtyýarlygymyzy
we beýik maksatlarymyzyň hasyl
bolmagyny üpjün etjek ähmiýetli
bilimleriňbiridir.

Al tyn HY DY RO WA.
“Ma li ýe çi”.
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JAN WATANYM TÜRKMENISTAN!
Ykdysadyýet

«Ömür dep de rim dä ki ýaz gy lar dan»

 oý lan ma lar top lu my

ÝOL GÖR KE ZI JI
 HA LY PAM

Dünýädeynsanüçiniňýakynadamejebilenkakadygynybiziňhemmämizbilýäris.Ýaşynyňnä
çedigine,haýsywezipedeliginegaramazdan,buähliynsanlarüçinhakykatdyr.Käbämmaňagyzlyk
dünýäsindegöreldebolýanbolsa,kyblamelmydamameniňýolgörkezijihalypamdy.
Mähribankaka—sizşeýlebireziz,kärineökdemugallym.Sizkäriňizisöýüpzähmetçekýärsi

ňiz.Buugurdameniňüçinelmydamailkinjihalypambolupgalarsyňyz.Siziňherbirmaslahatyňyz
maňatäzegüýçberýär.
Ýadyňyzadüşýärmi,heniz1njisynpabarmankammaňaharplaryýazmagy,suratçekmegiöw

retdiňiz.Şonuňüçinmenhemişeçagalarbagyndada,mekdepdedegöreldeliçagalaryňhatarynda
dym.Aýdymaýtsam,goşgyokasammeniünsbilendiňlärdiňiz,çagagöwnümihiçwagtýykmady
ňyz,hoşamaýlykbilendogryýolaugrukdyrardyňyz.
Kyblam,birgünemmenmekdepdenöýegelenimde,sizmeniňsowukjaýdaduranköýnejigimi

getirip,«gyzymüşemesin»diýip,pejetutupberipdiňiz,menşondaýyljajykköýnegiegnimegeýip
dim.Ýalňyşmaýanbolsammenşolwagtbirinjiýadaikinjisynpdaokaýardym.Bizkakalygyzbolup,
1njisynpdan10njysynpaçenlimekdebebilegatnadyk.Çepiksizjegyzjagazkamsizmeniňelimden
tutupalypgiderdiňiz,kitaplarymygöterişerdiňiz.Ýolboýymaňagowyokasam,geljekdemeniňem
talypboljagymyaýdardyňyz.Çünkiýolumyzdantalypgyzlarçyksa,meniňemşolgyzlarýalytalyp,
siziňýalyulymugallymbolasymgelýänliginihersäherýoldasizegürrüňbererdim.Sizemmeniňar
zuwlarymyhergüneşitseňizem,edilbirinjigezekeşidýänýalydykgatbilendiňlärdiňiz.
Ortamekdebitamamlanymdansoň,menýokaryokuwmekdebineresminamalarymytabşyr

dym.Ýokaryokuwagiripbilmändigimsebäpli,maňahünärmentmekdebindebilimimidowamet
megimimaslahatberdiňiz.
Wagtgeçdi.Ýenedetomus.Menýokaryokuwmekdebinetabşyrmakhöwesibilensynaglara

taýýarlykgörüpbaşladym.Sizmaňaşeýlebirulyynambildirýärdiňizwelin,kätelermen“birden
synagdangeçipbilmesemkakamnäder?”diýensowalaýaýdanypgidýärdim.Sizgirişsynaglaryna
meniňbilenbilegatnadyňyz.Ýolboýymaňagöwünlikberdiňiz,hernähiliýagdaýbolandadagy
nanmazlygymytabşyrardyňyz.
Siziňbäşýylmundanöň,maňaedenynamyňyz,berengoldawyňyzmeniTürkmendöwletmali

ýeinstitutynyňtalybybolmakbagtynamiýesseretdi.Ýurdumyzdageçirilýändürlidöredijilikbäs
leşiklerindeýeňijibolmagymaitergiberdi.Talypdeňduşlarymyňarasyndaulyabraýdanpeýdala
nyp,mugallymlaryňynamlytalybybolmagymagetirdi.Bilimojagymyüstünlikligutaryp,jogapkärli
käriň,ýagnyarzuwedýänmugallymçylykkärimiňeýesibolmagymynesipetdi.Şonuňüçinykba
lymdanmüňdebirrazy.Durmuşdaşundanulynähilibagtbar,eýsem?!

Uçu rym laň uly adam bo lup dyr,
Kö pü si hor mat ly at hem alyp dyr,
Okuw çy laň zäh met sö ýer bo lup dyr,
Se niň deý mu gal lym bo la sym gel ýär.

Kyblagähim,seniňynamyň,akpataňwemaslahatyňmaňaelmydamadurmuşýolumdazerur.
Çünkisenmeniňilkinjiweömürlikhalypamsyň.

Çe men KA KA LY ÝE WA.
“Ma li ýe çi”.

Ýur duň yk  dy sa  dy ýe  t i  n i 
öz gert mek, hal kyň ýa şa ýyş
durmuş de re je si ni go wu lan
dyr mak, dün ýä bi le le şi gin de 
Türk me nis ta nyň tut ýan or nu
ny pug ta lan dyr mak hor mat ly 
Pre zi den ti mi ziň ýöredýän sy
ýa sa tlary nyň esa sy ug ry bo lup 
dur ýar. Ber ka rar döw le tiň tä ze 
eý ýa my nyň Gal ky ny şy döw
rün de döw le ti miz ösü şiň tä ze 
be lent lik le ri ne ta rap ynam
ly ädim le r äd ýär. Şol ädim ler 
bol sa mil li yk dy sa dy ýe ti mi zi 
pug ta lan dyr ma ga, hal ky my zyň 
aba dan çy ly gy ny üpjün etmäge 
ni ýet le nilip ama la aşy ryl ýan 
öz gert me le riň aý dyň ne ti je le
ri ni ýü ze çy kar ýar.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň yk
dysadyýetiniň ösüşlerine bagyşlanyp
ýylyňýylynayzygiderligeçirilýänser
gidir maslahatlar ykdysady ösüşiň
gazanylýandygyny aýdyňlygy bilen
görkezýär.
Şeýlede, her ýylyň 1nji noýab

rynda ýurdumyzda milli manady
myzyň dolanyşyga girizilmegi my
nasybetli ylmy maslahatlar, çäreler
ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle çäre Türk
men döwlet maliýe institutymyzda

dowamly geçirilýär. Maslahatda mil
li manadymyzyň döreýşi, dolanyşy
ga girizilmegi barada giňişleýin gür
rüň edilip, soragjogap alyşmak bilen
jemlenilýär.
Ýeri gelende bellesek, milli ma

nadymyz 1993nji ýylyň 1nji noýab
rynda dolanyşyga girizildi. Milli ma
nadymyz hormatly Prezidentimiziň
ýurdumyzyňhukukbinýadynyhasda
pugtalandyrmak boýunça durmuşa
geçirýän özgertmeleriniň netijesinde
2011njiýyldakabuledilen«Türkme
nistanyň Merkezi banky» hakyndaky
Türkmenistanyň Kanuny esasynda

düzgünleşdirilýär. Bu Kanunda milli
pul birligiňmanatdygy, onuň ýurduň
çäklerinde ýeketäk kanuny töleg se
rişdesi bolup çykyş edýändigi kesgit
lenendir. Ençeme wagtdan bäri milli
manadymyzyň hümmetiniň durnuk
ly derejesiniň saklanmagy hormat
ly Prezidentimiziň amal edýän beýik
tutumlarynyňoňynnetijesidir.
BiziňmillipulumyzMerkezibankyň

banknotlaryndan (kagyzpullaryndan)
hemde şaýylaryndan ybaratdyr. Ola
ryň bellenen gymmaty (nominalyny),
agramy, şekili we beýleki häsiýetlen
dirmeleribolsaMerkezibanktarapyn
dankesgitlenilýär.
Milli pulumyzyňnusgalarynda geç

mişde taryhy yz galdyran meşhur
şahsyýetlerimiziň, döwlet nyşanynyň,
ýurduň kartasynyň, ajaýyp binalary
myzyňşekilleriniňýerleşdirilmegihem
özboluşlymanaeýedir.
Ýurt Baştutanymyzyň tagallalary

netijesinde2009njyýylyň01njiýan
waryndanbaşlapýurtdatäzedenomi
nirlenen manadymyzyň dolanyşyga

girizilmegi, milli manadymyzyň ABŞ
nyň dollaryna bolan gatnaşygynyň
ýeketäk hümmetiniň girizilmegi milli
pulumyzyň durnuklygynyň ýokarlan
magyna, gymmatynyň mundan beý
läkdeartmagynaşertdöredýär.
Milli ykdysadyýetimiziň ösmegi

üçinählimümkinçilikleridöredipber
ýänhormatlyPrezidentimiziňjanysag,
ömri uzak, döwletli başlangyçlary ro
waçlyklarabeslensin!

Bä gül TA GY ÝE WA,
Türk men döw let ma li ýe

ins ti tu ty nyň Ha sap we au dit 
fa kul te ti niň 1-nji ýyl ta ly by.

MANADYŇ
DURNUKLYLYGY—

YKDYSADY
 ÖSÜŞIŇ KEPILI
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Talyp la r yň  döred i j i l ig i EJE MIŇ
 ÝA NYN DA

(iç gep let me)
Oýlandym,gezdim,tapmadym,
Seňýanyňdanhezilýeri.
Arşamtaýydäl,çakladym,
Seňýanyňdanhezilýeri.

Bolowlaklyçölleriňi,
hembalyklykölleriňi,
Gördüm,emmatapmadymmen,
Seňýanyňdanhezilýeri.

Dagyňhoştapýellerini,
Sahawatlyillerini,
Aýlanybamtapmadymmen,
Seňýanyňdanhezilýeri.

Bulutlardandamanbaly,
Gördümiçengyzylgüli.
Şolýeremhezilweli.Ýok,
Seňýanyňdanhezilýeri.

Ummanlary,deňizleri,
Gezsemmähremeneýeri,
Tapmadymmenahyrsoňy,
Seňýanyňdanhezilýeri.

Je ren DÖW LE DO WA,
Türk men döw let

 ma li ýe ins ti tu ty nyň
 Sal gyt lar we sal gyt sal mak 
fa kul te ti niň 3-nji ýyl ta ly by.

 ÝI TI RILEN DOST LUK
(er te ki)

GadymdöwürdeMurhemRumatlyikisa
nygarynjaýaşaýaneken.Olarşeýlebirýakyn
dostbolupdyrwelin,dostlugyählizatdanýo
kardagoýupdyrlar.Birgünolargarrytomza
gaözleriniňdostlugyhakynda gürrüňberip
dirler.
Tomzak:
–Siznähilipikir edýärsiňiz,dünýäniňýü

zündesiziňdostlugyňyzybozupbiljekhiçzat
ýokmyka?–diýipsorapdyr.
Garynjalar:
–Biziherhilisynagbilensynapbilersiňiz.

Şondada,dostlugymyzbozulmaz–diýýärler.
Tomzak:
–Siz öz dostlugyňyzy synaga saljak bolýa

ňyzmy?Egersizdostlugyňyzyýitirseňiz,ony
soňdikeltmekjudakynbolar.Bolýada,ýöne
birzatbolsawelin,siziňözüňizgünäkärsiňiz–
diýip,olaraýüzlenýär.
Şeýdipolartomzagyňmaslahatybilendost

lugynysynamaküçinjadygöýarynyňýanyna
barýarlar. Murdyr Rum jadygöýe özleriniň
mizemez dostlardygyny, olaryň dostlugynyň
hiç zadyň bozup bilmejekdigini tomzaga su
but etmäge kömek bermegi haýyş edýärler.
Arywyzzyldap,jadynyňkömegibilendostlary
geplemegiunudarýalyedýär.Ýöneolarsözsü
zembiribirinejudagowydüşünipdirler.

Soňraaryolarygödekhemýalançaöwür
ýär. Olar öýkeleşselerde biribirini bagyşla
magybaşarýarlar.Jadygöýüňhiçbiredenza
dyolaryňdostlugynybozupbilmeýär.
 Bu ýagdaýa ary özüni ýitirýär. Ha

çandatomzak«Olaryňdostlugynydiňebirzat
bozup biler» diýende ary “Men jadym bilen
olardabarbolanýaramazhäsiýetioýaraýyn”
diýip,jogapberýär.Tomzak:
–Soňähli zadyöňküsi ýaly edipbilmez

mikäňdiýip,biynjalykbolýan–diýipdir.Ary
jadylap,olardakybarbolanýaramazhäsiýet
lerinioýandyrýarwelin,hersibirtarapaýola
rowanabolýarlar.Arynäçejanetsede,Mur
bilenRumuňdostlugynydikeldipbilmeýär.
Nämeüçinbeýlebolduka?Käbirhäsiýetler

kesel ýaly bolup ruhuňa aralaşýar we birini
beýlekiden hemişelik aýyrýar. Bu häsiýet is
lendikgowygatnaşyklaryhemduşmançylyga
öwürýär.Eger şolhäsiýet ýürekdebarbolsa
hiçhilidostlugaorunýokdur.Olhäsiýet—di
ňeözüňibilmekdir.

Rus di lin den ter ji me eden
Ali şir HU DA ÝA ROW,

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

 Salgytlar we salgyt salmak 
fakultetiniň 3-nji ýyl ta ly by.

ÝUR DUŇ
 MA ÝA GO ÝUM

 SY ÝA SA TY
Hä zir ki wagt da ýur du myz da içer ki 

we da şa ry ýurt ma ýa go ýum la ry nyň 
ha sa by na äh li pu dak lar da tä ze önüm
çi lik des ga la ry gur lup, ula nyl ma ga 
be ril ýär. Ola ryň önüm be ri ji li gi we 
ön dür ýän önü mi niň hi li ýur du my zyň 
eks port kuw wat ly ly gy ny art dy ryp, 
goý lan ma ýa go ýum la ry nyň bel le ni
len möh let le rin de Özü ni öde me gi ne 
we gi ren gir de ji le riň hal ky my zyň ýa
şa ýyşdur muş şert le ri niň yzy gi der li 
go wu lan dy ryl ma gy na şert dö red ýär. 
Bu ýag daý ne bit we gaz hi mi ýa önüm
le ri ba bat da hem, azyk we dok ma, 
gur lu şyk önüm çi li gi ba ra da aý dy lan
da hem şeý le dir.

Ýe ti len be lent de re je ler de Gah
ry man Ar ka da gy my zyň ba şy ny baş
lan we hor mat ly Pre zi den ti miz 
ta ra pyn dan üs tün lik li do wam et di
ril ýän oý la ny şyk ly döw let ma ýa go
ýum sy ýa sa ty nyň mö hüm or ny bar
dyr. Üs tü miz dä ki ýyl da ka bul edi len 
30 ýyl lyk baş mak sat na ma nyň we 

«Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň ýur
du my zy 2022 — 2028nji ýyl lar da 
dur muşyk dy sa dy taý dan ös dür me
giň Mak sat na ma sy nyň» esa syn da 
mil li yk dy sa dy ýe ti di wer si fi ka si ýa
laş dyr mak iş le ri mun dan beý läkde 
do wam et di ri ler. Bu Mak sat na ma la
ryň maz mu nyn da ýur du myz da ýo
ka ry ma ýa go ýum iş le nen li gi niň we 
in no wa si on ösü şi do wam et dir me giň 
ha sa by na önüm çi li giň ne ti je li li gi ni 
ýo kar lan dyr mak we zi pe si niň bar dy
gy ny bel läp geç mek bo lar. Şo nuň ne
ti je sin de yk dy sa dy ýe tiň iler tu tul ýan 
pu dak la ry na düýp li ma ýa go ýum la
ry nyň go ýul ma gy ny ýo ka ry dep gin
ler de do wam et dir mek göz önün de 
tu tul ýar.

May sa KUR BA NO WA,
Türk men döw let

 ma li ýe ins ti tu ty nyň
 Salgytlar we salgyt salmak 

fakultetiniň
 3-nji ýyl ta ly by.

IŇ BE ÝIK

AR ZUW
Daglaryň,baglaryň,sähraňygezip,
Watanymgujagňadolasymgelýär.
Keşdelitahýamybaşymageýip,
Bagtyýartalybyňbolasymgelýär.

Ýönebuarzuwymboljakmyhasyl,
Bilmedim,gursagymurýarbatbilen.
Arzuwmaýetjegmeynanýanasyl,
Bagtyýartalybyňbolasymgelýär.

Okasamda,öwrensemdeazmaňa,
Bueşretlidurmuşbaharýazmaňa.
Umytbilenbakýanertirkidaňa,
Watanyňtalybybolasymgelýär.

Meger,enteköňdebeýikösüşler,
Maksatlam,myratlam,olbeýikişler,
Ruhumaruhgoşýararzylydüýşler,
Watanymtalybyňbolasymgelýär.

SO WAL
Olnämediragladarhemgüldürer?
Olnamedirynsannebsinaldyrar?
Olnämedirgülömrüňisoldurar?
Şahyrbolsaň,jogaptapmakborjuňdyr.

Olnämedirjennetgapysynaçar?
Olnämedirýagtynurynysaçar?
Olnämeganatsyzpelpelläpuçar?
Şahyrbolsaň,jogaptapmakborjuňdyr.

Olnämedirynsanyaslaterketmez?
Olkimlerdirberensözünitutmaz?
Olkimadamynyaslaterketmez?
Şahyrbolsaň,jogaptapmakborjuňdyr.

Nä zik je mal ÇA RY ÝE WA,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň

 Bank işi fa kul te ti niň 1-nji ýyl ta ly by.

YK BA LY MA 
ÝÜZ LEN ME

(ga ýy ba na söh bet)
Eý,meniňykbalymsaňaýüzlenýän,
Menimahalmahalkyngünesalýaň.
Ýabolmasaaryň,öýkäňgaldymy?
Berenleriňkemkemyzynaalýaň.

Eý,ykbalym,maňaýalňyşdüşünme,
Şükürgursagymdaurupdurýürek.
Meniňsaňaetjekýekehaýyşym,
Kalbymaşatlykber,gamgussaderek.

Özgäňykbalynagözümdikmedim.
Herbirkynçylykdangözledimçözgüt.
Elbetde,geljegiňsaňaaýandäl,
Isleýşiňegöräýazylmazýazgyt.

Eýykbalym,ejizgelýänbaryna
Aldyñbargaýratym,güýjüm,mertligim,
Dözgeldigimsaýyählijebire,
Barhaartýanýalydurmuşdertlerim.

Dillenykbal,dymma,sözlebaryny,
Neçüýnmañabeýlegussalybakýañ?
Ýadançagymgözdenakanýaşlarym,
Paýyrpaýyrbolupgursakdanakýar.

Eý,meniñykbalym,sañaýüzlenýän,
Saklan,garaşmaňaýekejepursat.
Ýamanlykdaýatlamasynadamlar,
“Ýagşy"adymbolsunurýarkagursak.

Mer jen SA PAR GEL DI ÝE WA,
Türk men döw let

 ma li ýe ins ti tu ty nyň
 Sal gyt lar we sal gyt sal mak

 fa kul te ti niň 3-nji ýyl ta ly by.

ÝE NE GÜÝZ...
Ýe ne Güýz.
  Güýz gel se sa ral ýar ýap rak,
Şemalýapraklaryyralapgeçýä,
Emaýbilendüşýärýeriňýüzüne,
Ömüragajyndangaçýandekgöýä.

Ýe ne güýz.
  Güýz gel se dur lan ýar pi kir,
Pikirlerbulutdeýgöçýärherýana,
Ýatladýargeçeniöňkidenbeter,
Diýýärsiň“oňatlykberenňeşükür”

Ýe ne Güýz.
  Güýz gel se düş ýär ýa dy ma,
Gyşyňaýazdolysowukhowasy,
Bahardaaçylangyzylbägüller,
Tomsuňgögümtilaçykasmany.

Ýe ne güýz.
  Güýz gel se joş gu nym art ýar.
Altyngüýz,
 senhakdaýazasymgelýär,
Menemsöýýänseniňsarylygyňy,
Şahyrambusözigaýtalapdiýýär.

Ýe ne güýz.
  Güýz gel se pi ki re bat ýan.
Olynsanygeçmişinedolaýar.
Dogryherpasylyňöztäsiribar,
Güýzmendeüýtgeşik,
  menmunybilýän.

Ak je mal BA BA ÝE WA,
Türk men döw let

 ma li ýe ins ti tu ty nyň
Sal gyt lar we sal gyt sal mak

 fa kul te ti niň
3-nji ýyl ta ly by.

Söýýän güýz paslynyň sarylygyny...
GURBANNAZAR EZIZOW.
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Ýalňyşmasam,şolwagtlarjigimiňilkinji
okuwýylynyňgyşkydynçalyşmöwsümidi.
Men,jigimweejembolupwagtymyzyörän
hoşgeçiripdik.Şolýylkygyşodiýengazap
lyhemgelmedi,emmahernämediýsende
gyş,gyşbolýar.Ýagyşdyrgarynykemetme
di.Aýazyňpenjirämizeçekipgidýännagşy
nyazgörýänýaly,jigimhergünnaşyjabar
maklary bilen aýnanyň bugynda okuwda
geçensanlyjaharplarynyýazmakdanlezzet
alardy. Garaz günler şeýdip sepini düzdi.
Gyşkydynçalyşmöwsümimiztamamlandy.
Edil öňki tertipde mekdebe gatnap başla
dyk.Birgünemmenadatdakyoýanýanwag
tymdanirräkoýandym.Gözimiaçaraçmaz
ejemiňýatanýerineseretdim.Ejemýerinde
ýokdy.Jigimioýandyrmajakbolup,assadan
ädimläp daş çykdym. Daşary alagaraňky
dy.Daňdanyňsowugykibtiňigysdyrýardy.
Sowukdanýaňa saňňyldapdurşumasygyr
sagyp oturan ejeme gözüm düşdi. Onuň
barlygynygörüpsüňňimeýylylykaralaşdy.
Yzymagirdim.Onýançajigimhemoýandy.
Hergünki endigegöräýuwunyp, ardynyp,
çaýçöregimizi iýdik. Gyzgynjak süýtden
hemmazaly doýup, okuwa ugradyk. Ejem
biziň her birimize horazjygyň şekilindäki
sorulýansüýjilerdenikisanysynyberip:
— Baryň balalarym, sag gidip aman

geliň diýdi. Biz ejem bilen hoşlaşyp ýola
düşenimizdensoňejemýene«Köçäniňgy
rajygybilenýöräň,seresapjaboluň.Oglum,
Agajan jigiňe gözgulak bolgun. Gaýdanda
bilejedealypgaýtgyn»diýipseslenipgaldy.
Ejemiňbusargytlarynamenuzakaralyk

dan «bolýa» diýen äheňde başymy atdym.
Öýümiz gözden ýitip mekdebiň köçesine
ýetdik.Ikimiziňhemelimizdeejemiňberen

süýjüleri.Olaryňbiri gyzyl, beýlekisi bolsa
ýaşylreňkdedi.Menýaşylreňkigowygör
ýärdimwe jigime süýjülerimizi çalyşmagy
teklip etdim.Olmunykabul etmedi.Onuň
ýaşylsüýjüniňtagamyndanhemdadypgö
resigelýärdi.Süýjüleriňikisiniňhemşolbir
tagamdadygynydüşündirjekbolupnäçejan
çeksemde,olbarybirylalaşmady.Gatyga
harymgeldi. Çaltçaltdan ýöräp, öz synpy
ma girip gitdim. Sapaklardan bäşlik baha
almasynaaldymwelin,ýönejigimiňirden
kibolşygözöňimegeldidurdy.Sapaklargu
tardy.Ömrümdebirinjigezekjigimegaraş
manýekeözimöýegaýtdym.Ýolboýyhiç
kime goşulyşman içimi hümledip gelşime
ahyrynöýeýetdim.Gapydangirendessime
ejemiňilkinjisözi:

— Jigiňhany?boldy.Muňahasbeter
gahrymgelip:
— Häzirgelýär!diýdimde,geýimleri

miçalşyp,saçakbaşynageçdim.Emmaeje
miňpenjireden gözini ýola dikip oturşyny
synlapbirlokmadabogazymdangeçmedi.
 «Ejemiň alada edişini diýsene?! Jigime

derek men gelmedik bolsam hem şeýdip
garaşarmydy? Elbetde, garaşardy, menem
onuňçagasyahyryn...Gör,menejeminähi
liünjägoýdum.Wahh, jigimegaraşyp,bile
alyp gaýdan bolanymda mähribanym bizi
hemişekisi ýaly nurana ýylgyryşlary bilen
garşylardy»diýip, içimigepledipoturşyma
jigime näme üçin gaharlananym hem ýa
dymdançykypgitdi.Şolpursatejemowasy
ýaşdanpürepürgözlerinimanadikdide:

— Wahşumahal,şumahal…
Ejemiňbusözlerinede,aýýüzindenboý

nunaýolýasapgözlerindensyrygýandam
jalaradaçagaýüregimgyýymgyýymboldy.
Ylgap ejemiň ýanyna bardym, aýaklaryny
gujaklap:
— Aglama ejejan, aglama mähriba

nym!Menibagyşlakäbäm!Menseniindihiç
haçanaladagoýmaryn.Jigimideýekegoý
maryn.Bizhemişebilebolarys,ýönesenag
lama,ejejandiýensözlerimiöwranöwran
aýtdym. Soňra jigimi alyp gelmek üçin ok
ýalygapaatyldym.Gapynyaçanymdagözle
rimeynanmadym.Bireliýaşylşarly,beýleki
eliýaşylsüýjülijigimÝusupýylgyryp:
— Agamjan, seret, bu şar uçup bar

ýan eken.Özemýaşyl, seret... ynha, al. Bu
süýjünihemiýmedim.Al,seniýiberdiýen
demenonybagrymabasdym.Jigimiňgele
ninigörüpýüziýagtylypgidenejemjanhem
gelipbizimäkämgujaklady.Birazköşeşip,
çaýçöregimizi iýdik... Ýene hemişekileri
mizýalyüçümizhembagtlygünleregujak
gerdik.
 Bu wakanyň üstini ýyllar örtsede, şol

günkibolandurmuşöwrümlerimýekegü
nemýüregimdençykanok.Ulaldyk,ýetişdik.
Talypbolduk.Durmuşyňbirgyrasyndanät
ledik. Ýöne şol ýalňyşym maňa ömrümde
ýatdançykmajaksapakboldy.

Aşyr gel di ÖWE ZOW,
Türk men döw let ma li ýe

 ins ti tu ty nyň Bank işi fakultetiniň 
5-nji ýyl ta ly by.

 ÖKÜNÇ
(hekaýa)

PA RA HAT ÇY LYK AGA JY
Zeý tun aga jy ga dym dö wür ler den bä ri 

bel li dir. Alym lar zeý tun mi we si niň mun
dan 6000 ýyl öň hem peý da la ny lan dy gy
nyň su but na ma sy ny göz leg iş le ri ar ka
ly anyk la dy lar. Zeý tun aga jy nyň şa ha sy 
pa ra hat çy ly gyň we yla la şy gyň ny şa ny 
ha sap la nyl ýar. Çün ki zeý tun şa ha jyk ly 
kep de ri ga dy my ro wa ýat lar da hem duş 
gel ýär. Zeý tu nyň we on dan ýag al mak 
üçin ni ýet le nen en ja myň şe kil len di ri
len su ra ty Ga dy my Mü sür me de ni ýe ti ne 
mah sus dyr. 

Ta ryh çy Fe ow rast bol sa zeý tu nyň Fiw
de, Li wi ýa nyň çöl lük le rin de ös ýän di gi ni 
ýa zyp dyr. Ga dy my Ýu nan epos la ryn da
da zeý tun ba ra da ky ro wa ýat lar köp duş 
gel ýär. Go me riň «Odis se ýin de» nar, ar
myt, in jir bi len bir lik de zeý tun köp ýat
la nyl ýar. So lo nyň ka nun la ryn da zeý tun 
aga jy ny kö pelt mek ba ra da ky ta lap la ryň 
ýer leş di ri len di gi oňa bo lan ga raý şyň go
wu ly gyn dan ha bar ber ýär. Zeý tun ba ra
da mag lu mat be ril ýän ýa zuw ýa dy gär li gi 
mi la dy dan öň ki 1700nji ýyl la ra de giş li
dir. Bu mag lu mat Wa wi lo nyň pa ty şa sy 
Ham mu ra pi niň ka nun lar ki ta byn da duş 
gel ýär. 

Ga dy my ýu nan la ryň il kin ji zeý tun 

agaç la ry ny Çer no go ri ýa nyň Bar şä he
rin de otur dan dyk la ry ba ra da ky ro wa ýat 
Ýew ro pa halk la ry nyň kö pü sin de bar. Iň 
ga dy my zeý tun aga jy nyň hut Bar da hä zi
rem ösüp otu ran dy gy bu gür rü ňe ynan
ma ga esas dö red ýär. Bar da ky ga dy my 
zeý tun aga jy 1957nji ýyl da «Çer no go

ri ýa nyň mil li gym mat ly gy» diý lip yg lan 
edil di. Çer no go ri ýa zeý tun agaç la ry
nyň örän köp ös ýän me ka ny hök mün de 
meş hur dyr. Bu ýer de bir zeý tun aga jy ny 
ek me dik ýaş ýi gi de öý len mek bol ma
ýar di ýen yrym adat bar. Şo nuň ýa lyda, 
maş ga la dü şü niş mez lik le ri niň is len di gi

niň ga dy my zeý tun aga jy nyň düý bün de 
ge ze lenç et seň, hök man çö zül ýän di gi
ne ýer li halk da ynanç bar. Şu aga jyň as
tyn da gy za söz aý dan ýi gi dem ädi mi niň 
şow ly bol ja gy na şüb he len me li däl di ýen 
yna mam ir dö wür ler den bä ri do wam 
edip gel ýär. Iý mit hök mün de giň den ula
nyl mak bi len bir lik de, zeý tun dan taý
ýar la nyl ýan ýag hem ýo kum ly ly gy bi len 
bel li dir.

Zeý tun aga jy nyň ýap rak la ryn dan taý
ýar la ny lan iç gi gan ba sy şy ny saz la mak da 
we dem al şy ka da laş dyr mak da äh mi ýet
li di gi üçin ir dö wür ler den bä ri halk luk
man çy ly gyn da peý da la ny lyp dyr. Zeý tun 
ýap rak la ry nyň we onuň gü lü niň ýa kym
ly ysy nyň ada ma ra hat lan dy ry jy tä sir ed
ýän di gi yl my tej ri be le riň üs ti bi len su but 
edil di. Dü zü min de köp muk dar da ýag 
bo lan zeý tun mi we si gan ba sy şy ny ka da
laş dy ry jy tä si rede eýe dir.

Taý ýar lan
Be genç IŞAN GU LY ÝEW,

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

 Salgytlar we salgyt salmak 
fakultetiniň 3-nji ýyl ta ly by.


