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— Dünýäniň öňdebaryjy tejribelerinden ugur alnyp, 
ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, ylym we döredijilik bilen 

meşgullanmagy ugrunda giň mümkinçilikleri döredýäris.

Eziz wa tan daş lar!
«Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» diý lip yg lan 

edi len 2022-nji ýyl ta mam la nyp bar ýar. Ýe ne 
sä hel sa lym dan biz bu ýyl bi len hoş la şyp, tä ze, 
2023-nji ýy ly uly şat lyk bi len gar şy la rys.

2023-nji ýyl — Gün do gar mü çe na ma sy 
bo ýun ça tow şan ýy ly. Hal ky myz bu ýy ly be re-
ket li, asu da, aba dan ha sap lap, tä ze ýy la ýag şy 
umyt-ar zuw lar, uly ynam bi len ga dam bas ýar.

Ge çip bar ýan ýyl Ga raş syz, Bi ta rap döw-
le ti miz de giň ge rim li öz gert me le riň üs tün lik li 
do wam et di ri len ýy ly bol dy. Şu şat lyk ly baý-
ram çy lyk pur sa dyn da ta ry ha öw rü lip bar ýan 
bir ýyl lyk döw re gys ga ça ser sa la lyň!

Şu ýyl Aş ga bat — Ker ki — Aş ga bat, Da şo-
guz — Ker ki — Aş ga bat ho wa gat naw la ry nyň 
açyl ma gyn dan baş lan dy. Içe ri iş ler mi nistr li-
gi niň paý tag ty my zyň Ço gan ly et rap ça syn da-
ky Mä lik gu ly Berdimuhamedow adyn da ky 
ýa şa ýyş jaý top lu my ny, Büz me ýin et ra byn da 
Ener ge ti ka en jam la ry ny abat la ýyş we hyz mat 
ediş mer ke zi ni işe gi riz dik. Awa za da döw re bap 
«Ro waç» kot tej ler top lu my ny, Türk men ba şy 
şä he rin de kö pu gur ly, Da şo guz şä he rin de hem 
kö pu gur ly we on ko lo gi ýa has sa ha na la ry ny, şol 
san da paý tag ty myz da «Daş kent» se ýil gä hi ni, 
sil su wu ny so wu jy des ga lar top lu my ny, ýa kyn-
da bol sa Bal kan we la ýa tyn da döw re bap «Gal-
ky nyş» şä her çe si ni da ba ra ly aç dyk. Bal kan, 
Da şo guz, Le bap we Ma ry we la ýat la ryn da tä ze 

ýo lag çy aw to men zil le ri ni ulan ma ga ber dik.
Go ran mak mi nistr li gi niň Ber di mu ha met 

An na ýew adyn da ky 1-nji ýö ri te leş di ri len har-
by mek de bi niň bi na la ry nyň, Ga ra bo gaz köl 
aý la gy nyň üs tün den geç ýän tä ze aw to mo bil 
köp rü si niň düý bü ni tut duk. Ýur du myz da ýa-
şa ýyş jaý la ry ny, döw re bap mek dep le ri, ça-
ga lar bag la ry ny, sag ly gy go ra ýyş, sport des-
ga la ry ny, se ýil gäh le ri, baş ga-da köp san ly 
des ga la ry ulan ma ga ber dik. Bag ty ýar maş ga-
la la ryň müň ler çe si äh li amat lyk la ry bo lan ýa-
şa ýyş jaý la ry na gö çüp, toý tut dy. Bu la ryň hem-
me si ýur du my zyň yk dy sa dy taý dan kuw wat ly 
döw let di gi ni aý dyň gör kez ýär.

Şu ýy lyň 12-nji mar tyn da Türk me nis ta nyň 
Pre zi den ti niň saý law la ry hem ge çi ril di. Wa-
tan daş la ry myz de mok ra tik esas da erk-is le gi ni 
be ýan edip, nu ra na gel je gi üçin ses ber di ler.

Ta mam la nyp bar ýan ýyl da Gah ry man 
Ar ka da gy my zyň baş lyk ly gyn da Türk me nis-
ta nyň Halk Mas la ha ty nyň no bat dan da şa ry 
mej li si ge çi ril di. On da ýur du my zy gel jek 30 
ýyl da ös dür me giň esa sy ugur la ry ny kes git län 
«Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal ky ny-
şy: Türk me nis ta ny 2022 — 2052-nji ýyl lar da 
dur muş-yk dy sa dy taý dan ös dür me giň Mil li 
mak sat na ma sy» ka bul edil di. Bu jem gy ýet çi-
lik-sy ýa sy wa ka lar halk bi len hä ki mi ýe tiň bi-
te wü li gi ni ber kit mek de, de mok ra tik ka da la ry 
kä mil leş dir mek de no bat da ky ädim dir.

Yk dy sa dy ýe ti mi ziň bin ýat lyk pu dak-
la ry nyň bi ri bo lan oba ho ja ly gyn da hem 
düýp li öz gert me ler ama la aşy ryl ýar. Biz 
oba se na gat top lu my ny öz gert mek bo-
ýun ça alyp bar ýan bu iş le ri mi zi do wam 
et di re ris.

Ýur du my zyň ne bit gaz, ulag-ara gat-
na şyk, söw da-te le ke çi lik ul gam la ryn da 
hem uly üs tün lik ler ga za ny lyp, bu pu-
dak la ryň iş gär le ri-de ber ka rar döw le-
ti mi ziň ga zan ýan ösüş le ri ne my na syp 
go şant la ry ny goş ýar lar.

Eziz wa tan daş lar!
Ga raş syz Di ýa ry myz da berk bin ýat ly 

mil li sag ly gy go ra ýyş ul ga my dö re dil di. 
Hal ky my zyň sag ly gy baş baý ly gy myz-
dyr. Şo ňa gö rä-de, yn san sag ly gy ny go-
ra mak, adam öm rü niň do wam ly ly gy ny 
uzalt mak, ke sel le riň öňü ni al mak, sag-
dyn dur muş ýö rel ge le ri ni or naş dyr mak 
iş le ri gel jek de hem do wam et di ri ler.

Be den ter bi ýe we sport döw let sy-
ýa sa ty my zyň ýe ne-de bir ile ri tu tul ýan 
ug ru dyr. Biz hal ka ra ýa ryş lar da ata 
Wa ta ny my zyň ýa şyl tu gu ny be lent de 
par lad ýan tür gen le ri mi ze buý san ýa rys. 
Hal ka ra Olim pi ýa Ko mi te ti, Azi ýa nyň 
Olim pi ýa Ge ňe şi we beý le ki sport fe de-
ra si ýa la ry bi len hyz mat daş lyk da ýur du-
myz da spor tuň dür li gör nüş le ri ni mun-
dan beý läk-de iş jeň ös dü re ris.

Bi lim bag ty ýar gel je gi mi ziň, jem gy-
ýe tiň hem-de döw le tiň saz la şyk ly ösü şi-
niň mi ze mez bin ýat la ry nyň bi ri dir. Şo ňa 
gö rä-de, bu ul ga my döw re bap ýag da ýa 
ge tir mä ge, ru hy taý dan kä mil, be den 
taý dan sag dyn, giň dün ýä ga ra ýyş ly ne-
sil le ri ter bi ýe läp ýe tiş dir mä ge uly äh-
mi ýet ber ýä ris. Ul ga ma yl myň tä ze ga-
za nan la ry ny, in no wa si on usul la ry, san ly 
teh no lo gi ýa la ry or naş dyr ma gy mö hüm 
ha sap la ýa rys.

Ber ka rar döw le ti mi ziň yk dy sa dy 
kuw wa ty ny ber kit mek de, iri tas la ma la-
ry, mil li mak sat na ma la ry üs tün lik li dur-
mu şa ge çir mek de yl myň äh mi ýe ti örän 
ulu dyr. Yl my ös dür mek bo ýun ça dö red-
ýän şert le ri miz gel jek de ýur du my zyň 
äh li ugur lar da bäs deş li ge ukyp ly bol ma-
gy nyň berk bin ýa dy dyr.

Ýaş lar — bi ziň gel je gi miz. Şu ýyl ka-
bul eden «Ýaş lar ba ra da döw let sy ýa sa ty 
ha kyn da» Ka nu ny my za la ýyk lyk da, biz 
ýaş ne sil le riň ara syn da sag dyn dur muş 
ýö rel ge le ri ni wa gyz et mä ge, ola ry wa-
tan çy lyk, zäh met sö ýer lik, ah lak ly lyk, 
ra ýat jo gap kär çi li gi ru hun da ter bi ýe le-

mä ge, ýaş la ryň te le ke çi lik iş le ri ni gol da-
ma ga aý ra tyn äh mi ýet be re ris.

Biz Ga raş syz, Bi ta rap döw le ti mi ziň 
da şa ry sy ýa sa ty nyň esa sy we zi pe le ri ni 
we ile ri tu tul ýan ugur la ry ny aý dyň kes-
git le dik. Bu sy ýa sat Bir le şen Mil let ler 
Gu ra ma syn da giň gol daw tap ýar. Şu ýyl 
Türk me nis ta nyň bu gu ra ma nyň Baş As-
samb le ýa sy nyň 77-nji ses si ýa sy nyň wi-
se-baş lyk ly gy na hem-de 2022 — 2028-
nji ýyl lar döw ri üçin Hal ka ra söw da 
hu ku gy bo ýun ça ko mis si ýa sy nyň ag za-
ly gy na bi ra gyz dan saý lan ma gy mu nuň 
aý dyň my sa ly dyr.

Bi ziň baş lan gy jy myz bi len, Baş As-
samb le ýa nyň 76-njy ses si ýa syn da «Dur-
nuk ly ösü şi ga zan mak üçin köp çü lik-
le ýin we lo si ped sür me gi jem gy ýet çi lik 
ulag ul gam la ry na gi riz mek», «Mer ke zi 
Azi ýa — pa ra hat çy lyk, yna nyş mak we 
hyz mat daş lyk zo la gy», 77-nji ses si ýa-
syn da bol sa «2023-nji ýyl — Pa ra hat çy-
ly gyň ke pi li hök mün de dia lo gyň hal ka ra 
ýy ly» at ly Ka rar na ma lar ka bul edil di. 
Bir le şen Mil let ler Gu ra ma sy nyň Ýew-
ro pa yk dy sa dy ko mis si ýa sy nyň «Şä her-
ler dä ki bag lar» at ly baş lan gy jy na bag 
ek mek çä re le ri ar ka ly go şan dy üçin Aş-
ga bat şä he ri ne hal ka ra gü wä na ma nyň 
be ril me gi bol sa ýur du my zyň eko lo gi ýa 
we daş ky gur şa wy go ra mak bo ýun ça ga-
za nan üs tün lik le ri niň yk rar edil me gi dir.

Biz gel jek de-de te bi ga ta aýaw ly ga-
ra ma ga, onuň baý lyk la ry ny go rap sak la-
ma ga hem-de kö pelt mä ge, yk dy sa dy ýe te 
«ýa şyl» teh no lo gi ýa la ry or naş dyr ma ga 
uly üns be re ris. Ýur du myz da köp çü lik le-
ýin bag ek mek çä re le ri ni ge çir mek ar ka ly 
eko lo gik aba dan çy ly gyň üp jün edil me gi-
ne, ho wa nyň üýt ge me gi ýa ly mö hüm me-
se le le riň çö zül me gi ne go şant go şa rys.

Bir le şen Mil let ler Gu ra ma sy bi len 
hyz mat daş lyk Türk me nis ta nyň da şa ry 
sy ýa sa ty nyň esa sy ug ru dyr we he mi şe 
şeý le bol ma gyn da-da ga lar.

Hor mat ly wa tan daş lar!
Mil li me de ni ýe ti mi zi ös dür mek, mi-

ra sy my zy go rap sak la mak, wa gyz et mek 
bo ýun ça hem ýur du myz da giň ge rim li 
iş ler ama la aşy ryl ýar. Ýa kyn da türk men 
mil li keş de çi lik sun ga ty nyň ÝU NES KO-
nyň Adam za dyň mad dy däl me de ni mi-
ra sy nyň sa na wy na gi ri zil me gi mu nuň 
ýe ne bir aý dyň su but na ma sy bol dy.

Ýur du myz da hal ka ra de re je de dür li 

dö re di ji lik çä re le ri ni, Me de ni ýet gün le-
ri ni we hep de lik le ri ni, mas la hat la ry, fes-
ti wal lar dyr ser gi le ri, kon sert le ri hem-de 
beý le ki çä re le ri ge çir mek in di asyl ly dä-
be öw rül di. Ta mam la nyp bar ýan ýyl da-
da şeý le çä re le riň en çe me si ge çi ril di.

Ma ry we la ýa tyn da ge çi ri len Me de ni-
ýet hep de li gi niň çä gin de gu ra lan da ba ra-
lar bol sa me de ni ýe ti mi zi, sun ga ty my zy, 
ede bi ýa ty my zy baý laş dyr mak da, mil li 
mi ra sy my zy öw ren mek de aý ra tyn äh mi-
ýe te eýe bol dy. Ne sip bol sa, gel jek ýyl da 
Me de ni ýet hep de li gi ni paý tag ty myz Aş-
ga bat da ýo ka ry de re je de ge çi re ris.

Mil li me de ni ýe ti miz hal ky my zyň ru-
hy baý ly gy dyr. Şo ňa gö rä-de, bu ugur da 
alyp bar ýan iş le ri mi zi mun dan beý läk-
de do wam et di re ris.

Hor mat ly adam lar!
«Döw let adam üçin dir!», «Döw let di-

ňe hal ky bi len döw let dir!» di ýen ýö rel-
ge le ri mi ze la ýyk lyk da, tä ze ýy lyň 1-nji 
ýan wa ryn dan zäh met hak la ry ny, pen si-
ýa la ry, döw let kö mek pul la ry ny, ta lyp we 
diň leý ji hak la ry ny ýe ne-de 10 gö te rim 
kö pel de ris. Mu nuň özi hal ky my zyň hal-
ýag da ýy ny, dur muş go rag ly ly gy ny mun-
dan beý läk-de go wu lan dyr mak ug run da 
alyp bar ýan iş le ri mi ziň do wa my dyr.

Hor mat ly wa tan daş lar!
Ne sip bol sa, aý dyň mak sat lar, uly 

umyt lar bi len gar şy al ýan tä ze ýy ly myz 
pa ra hat çy ly gyň, il-ýurt bäh bit li uly üs-
tün lik le riň we tu tum ly iş le riň ýy ly bo lar.

Ga raş syz Wa ta ny my za buý san jy my-
zy, nu ra na er tir le re yna my my zy, aý dyň 
mak sat la ry my zy be lent de tu tup, biz ýe-
tip ge len 2023-nji ýy la «Ar ka dag Ser dar-
ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly» di ýip at ber dik. 
Bu bol sa Wa ta ny my zyň gel je gi bo lan 
ýaş la ra bil di ri len uly ynam dyr.

Biz hal ky my zyň, şol san da ýaş la ry my-
zyň wa tan sö ýü ji li gi ne, ze hi ni ne we yh la-
sy na da ýa nyp, tä ze ýyl da-da eziz Wa ta ny-
my zy ro waç lyk la ryň ýur du na öwür mek 
ug run da yh las bi len zäh met çe ke ris.

Eziz wa tan daş lar!
Ýe ne-de az sa lym dan tä ze, 2023-nji 

ýy ly gar şy al ýa rys. Goý, tä ze ýyl pa ra hat-
çy ly gyň, bag ty ýar ly gyň, uly üs tün lik le riň 
hem-de rys gal-be re ke diň ýy ly na öw rül-
sin! Tä ze ýyl da si ziň mu kad des maş ga-
la ojak la ry ňy za aba dan çy lyk, ag zy bir lik 
ýar bol sun, bag ty ýar gün ler do wa mat-
do wam bol sun!
Türk me nis ta nyň Pre zi den ti

Ser dar BERDIMUHAMEDOW.

 TÜRK ME NIS TA NYŇ 
PRE ZI DEN TI SER DAR 

BERDIMUHAMEDOWYŇ 
TÜRK MEN HAL KY NA 
TÄ ZE ÝYL GUT LA GY
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Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

DOWAM BOLSUN!
Ýyllaryň hatar kerweni —
Goja dünýäň hakydasy.
Durmuş bir kitap ýalydyr,
Her ýyl — täze sahypasy.

Ýyldyrym deý ýüwrük atyň
Badynda gördüm ýyllary!
Ak bagtyň ak ýollaryna
Badalga gördüm ýyllary!

Asman-zemin arasy —
Giň dünýämiz parahat!
Güller açsyn gül Watan,
Köňüller bolsun rahat!

Doýma ýok ynsan ogluna
Durmuşyň şirin dadyndan!
Bezeýär uly dünýäni
Ýaz ýaly ýagşy adamlar.

Giň jahanda dostluk berkäp,
Şatlyk-gülki, owaz bolsun!
Türkmeniň döwletli ýoly
Ak geljege dowam bolsun!

MÜ BÄ REK 
BOL SUN!

Ga raş syz Wa ta nym, mäh ri ban hal kym,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!
Ahal top ra gy na sa çyp ýal ky myn,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Kür täň jä he gi deý da gyň deg re si,
Mer mer bi na lar dan bi çip beg re si,
Bu gün dün ýä ýaň sa lyp dur şug la sy,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Kö pet da gyň ete gi ne ser sal ýan,
Türk me niň rys gal ly il di gin bil ýän.
Mer mer bi na la ry bar ha beý gel ýän,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Gur dy ilim, maň la ýyn dan dö küp der,
Her bi na sy ta ryh, her bi ri eser.
Taň ry dan pa ta ly bu top rak, bu ýer,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Dün ýä haý ran Gal ky nyş ly döw rü me,
Gün ler ömür goş ýar bagt ly öm rü me.
Ça pak ça lyp, se sim go şup döw rü me,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Gal kyn dy türk me nim, gül aç dy Wa tan,
Tir se gi ne gal dy «Ýurt» di ýip öten.
Bag ta ýet ýär, be ýik mak sat lar tu tan,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Hem Bag ty ýar, he mem bo lup bag ta ýar,
Türk men ilim ös ýär, dö red ýär, gur ýar.
Çe ken zäh me ti niň hö zi rin gör ýär,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Bi na lar da be ýik le riň ady bar,
Asyr lar dan aşyp ga lar ýa dy gär.
Şa ny ňa toý tu tup, bo lup min net dar,
Ar ka dag şä he ri — mü bä rek bol sun!

Al tyn HY DY RO WA.

“Ma li ýe çi”.

Be ýik iş le riň döw ri

«ARKADAGŞÄHERI»—
TÄ ZE EÝ ÝA MYŇ NUS GA LYK ŞÄ HE RI

Bu şä her di ňe bir se bit de däl, eý sem tu tuş dün ýä de iň naý ba şy «akyl ly» şä her le riň 
bi ri hök mün de ta ry hyň al tyn sa hy pa la ryn da orun alar

«Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» ýy ly nyň 21-nji de kab ryn da hor mat ly Pre zi den ti miz 
Ser dar Berdimuhamedow Ahal we la ýa tyn da Türk me nis ta nyň Mi nistr ler Ka bi ne ti niň 
gi ňiş le ýin göç me mej li si ni ge çir di. Mej lis de Ahal we la ýa ty nyň Ar ka dag şä he rin de gu-
rul ýan des ga la ryň tas la ma la ry na, şeý le-de nus ga lyk şä he riň bi rin ji tap gy ryn da ky bi na-
la ryň açy lyş da ba ra sy nyň ýo ka ry de re je de gu ral ma gy ny üp jün et mek, tä ze dö re dil ýän 
ilat ly ýe re döw re bap at dak mak, şä he riň do lan dy ryş çä gi ni kes git le mek bi len bag ly 
mö hüm we zi pe le re ga ral dy.

«Bag tyň Gü neş bo lup dog ýan ýur dy». Şu 
söz ba şy ly çe per pub li sis tik ma ka la ny, anyk 
ýa dy ma dü şe nok, ýö ne ýal ňyş ma sam, üs-
tün den bir ýyl tö we re gi wagt ge çen ga zet 
sa hy pa la ry nyň bi rin de okap dym. Tüýs ýe-
ri ne dü şen jüm le. Bu söz ba şy ny my sal ge-
tir me gi miň esa sy se bä bi, mu kad des Wa ta-
ny myz ha kyn da aý dy lan söz le ri zy ba ny ma 
ge tir sem, şöh rat ly şu gü nü miz, buý sanç ly 

gel je gi miz ha ky dam da jan lan ýar. Şun da öz 
ýa nym dan «Bag tyň Gü neş bo lup çoý ýan 
ýur dun da» ýa şa ýa ny ma mon ça bol ýan. 
Me ge rem, türk men çi lik de «ýü re gi me jüňk 
bo laý dy» di ýil me gi niň hik me tem şon dan 
bol sa ge rek.

Şol gün ma wy ek ran da paý tag tyň gün-
ba ta ryn da «Ar ka dag» at ly döw re bap şä-
he riň hal ky my za ýa kyn gün ler de sow gat 
be ril jek di gi niň buý sanç bi len bel le nil me gi 
äh li türk men hal ky my zy, bag ty ge ti ren biz 
bag ty ýar ra ýat la ry diý seň buý san dyr dy.

Gur lu şyk iş le ri iki tap gyr da ama la aşy-
ryl ýan nus ga lyk şä he riň bi rin ji tap gy ryn da 
je mi 336 des ga nyň, şol san da şä her hä-
kim li gi niň, jem gy ýet çi lik gu ra ma la ry nyň 

eda ra bi na la ry nyň, Baý dak sü tü ni niň, Gah-
ry man Ar ka da gy my zyň ady ny gö ter ýän 
«Ar ka dag» bi na sy nyň, Gö rog ly adyn da ky 
döw let at çy lyk sir ki niň, At çy lyk yl my-
önüm çi lik mer ke zi niň, Ru hy ýet köş gü niň, 
Döw let mäm met Aza dy adyn da ky we la-
ýat ki tap ha na sy nyň, Bagt köş gü niň, Aman 
Gul mäm me dow adyn da ky döw let dra ma 
te at ry nyň, mu ze ýiň, we la ýat de re je sin dä-

ki kär ha na la ryň hem-de hu kuk go raý jy 
eda ra la ryň bi na la ry nyň, bank la ryň we la-
ýat şa ham ça la ry nyň eda ra bi na la ry nyň, 
Gurbanguly Berdimuhamedow adyn da ky 
ça ga lar sa gal dyş-di kel diş mer ke zi niň, sag-
lyk öýü niň, on ko lo gi ýa mer ke zi niň, Enä niň 
we ça ga nyň sag ly gy ny go ra ýyş mer ke-
zi niň, kö pu gur ly has sa ha na nyň, «Tiz kö-
mek» mer ke zi niň, Aba An na ýew adyn da ky 
Hal ka ra at çy lyk aka de mi ýa sy nyň, kö pu-
gur ly sport top lu my nyň, sport mer ke zi niň, 
sta dio nyň, 258 sa ny iki, bäş, ýe di we do kuz 
gat ly ýa şa ýyş jaý la ry nyň, 19 sa ny dü ka nyň, 
3 sa ny hyz mat ediş öýü niň, myh man ha-
na dyr söw da we dynç alyş mer kez le ri niň 
hem-de mil li li ge ýug ru lan se ýil gäh-dynç 

alyş zo lak la ry nyň gur lup ula nyl ma ga be ril-
me gi göz öňün de tu tul ýar.

Ahal we la ýa ty nyň Ar ka dag şä he rin de 
ylym dyr bi li mi ös dür mek bi len bag ly hem 
bir nä çe bi na la ryň gur lu şy gy ta mam laý jy 
tap gyr da al nyp ba ryl ýar. Ola ryň ha ta ryn-
da, her bi ri 720 orun lyk 4 sa ny umu my 
bi lim ber ýän mek de bi, 10 sa ny ça ga lar ba-
gy ny, Ber di mu ha met An na ýew adyn da ky 
mu gal lym çy lyk hem-de Saç ly Dur su no wa 
adyn da ky luk man çy lyk or ta hü när okuw 
mek dep le ri ni gör kez mek bo lar. Mun dan 
baş ga-da, bi lim ul ga my nyň san ly çöz güt-
le ri ni, şol san da «elekt ron mek dep» ul-
ga my ny, okuw mak sat na ma la ry na gi ri zi-
len ki tap la ryň äh li si ni bir ýer de jem le ýän 
san ly ki tap ha na ul ga my ny, on laýn ders 
bäs le şik le ri ni we ga raş syz sy nag la ry ge-
çir mä ge müm kin çi lik ber ýän «Ze hin» at ly 
san ly ul ga my gi riz mek bi len bag ly baş lan-
gyç la ry bel le mek bo lar. Şeý le-de, bu ýer de 
«akyl ly» şä her kon sep si ýa sy nyň, elekt ron 
res mi na ma do la ny şy gy nyň ne ti je li işi niň 
ýo la go ýul ma gy na hem mö hüm äh mi ýet 
be ril ýär. Bu ýer de hä zir ki za man in ter net 
ul ga my nyň döw re bap se riş de le ri or naş-
dy ry lar we dür li ugur lar bo ýun ça de giş li 
por tal la ryň iş le ri ýo la goý lar. Mu nuň özi, 
«Döw rü mi ziň yl my-teh ni ki ösü şi niň ga za-
nan la ry na, tä ze teh no lo gi ýa la ra, bi lim le re 
we in no wa si ýa la ra da ýa nyp, ýur du myz da 
yl my, bi li mi, me de ni ýe ti ös dür mek ba bat-
da baý tej ri be top la dyk» diý ýän hor mat ly 
Pre zi den ti mi ziň döw re bap ara gat na şyk ul-
ga my nyň kä mil de re je si niň hem me ler üçin 
el ýe ter li bol ma gy ny şert len di rer.

Ägirt uly, döw rüň ta la by na la ýyk en jam-
laş dy ry lan «akyl ly» şä her de do lan dy ryş, 
işe wür lik, dur muş-üp jün çi lik, ulag-ara-
gat na şyk ul gam la ry nyň we beý le ki pu-
dak la ryň dö re dil me gi tä ze iş orun la ry nyň 
açyl ma gy na, ne ti je-de ila tyň iş bi len üp jün-
çi li gi ni has go wu lan dyr ma ga müm kin çi lik 
be rer.

«Daş ky gur şa wy aras sa sak la mak, te-
bi gy baý lyk la ry my za aýaw ly çe me leş mek 
we ola ry re je li peý da lan mak, eko lo gik 

(Dowamy 3-nji sahypada).
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taý dan aras sa teh no lo gi ýa la ry önüm çi li ge 
yzy gi der li or naş dyr mak döw let sy ýa sa ty-
nyň ile ri tu tul ýan ugur la ry nyň bi ri bo lup 
dur ýar» di ýip bel le ýän Ar ka dag ly Ser da ry-
my zyň döw let li baş lan gyç la ry nyň esa syn-
da, go ja man Kö pet da gyň ete gin de gu rul ýan 
Ahal we la ýa ty nyň Ar ka dag şä he rin de te bi-
gy gö zel li gi sak lap gal mak mak sa dy bi len, 
«akyl ly» şä her kon sep si ýa sy ny dur mu şa ge-
çir me giň çäk le rin de san ly teh no lo gi ýa la ry 
we in tel lek tu al ul gam la ry or naş dyr mak ar-
ka ly «ýa şyl» teh no lo gi ýa lar giň den ula ny lar. 
Eko lo gik taý dan aras sa ulag la ryň he re ke ti ni 
ýo la goý mak, ýag ny elekt ro aw to mo bil le riň 
gat na wu ny üp jün et mek we aw tou lag la ry 
goý mak üçin ni ýet le nen «akyl ly» aw to du-
ral ga la ryň gur lu şy gy ny ýaý baň lan dyr mak, 
yşyk lan dy ryş ul ga my ny döw re bap laş dyr-
mak, ener gi ýa nyň gaý ta dan di kel dil ýän 
çeş me le ri niň — Gün we ýel ba ta re ýa la ry ny 
or naş dyr mak ar ka ly ho wa nyň aras sa ly gy ny 
ga zan mak göz öňün de tu tul ýar.

Hä zir ki wagt da dün ýä de esa sy me se le bo-
lan, zir-zi bil ga lyn dy la ry nyň öz wag tyn da we 
aras sa çy lyk düz gün le ri ne la ýyk lyk da ýyg nal-
ma gy ny üp jün et me gi na za ra al mak bi len, bu 
ba bat da dün ýä niň ösen tej ri be sin den ugur 
alyp, ga lyn dy la ry gaý ta dan iş le ýän kär ha-
na la ry dö ret mek hem-de zir-zi bil ler üçin 
«akyl ly» gap la ry or naş dyr mak me se le le ri ne 
hem aý ra tyn äh mi ýet ber len dir. Se bä bi bu 
ul ga myň san ly laş dy ryl ma gy bi len zir-zi bil 
gap la ry do lan wag tyn da ha pa ýyg naý jy gul-
luk la ra aw to ma ti ki usul da ha bar ug ra dyl ýar. 
El bet-de, şeý le hyz mat la ryň dur mu şa or naş-
dy ryl ma gy bi rin ji den, daş ky gur şa wyň aras-
sa çy ly gy ny üp jün et se, ikin ji den ra ýat la ryň 
çek ýän fi zi ki zäh me ti niň azal dyl ma gy na şert 
dö re der.

«Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň Gal-
ky ny şy: Türk me nis ta ny 2022 — 2052-nji 
ýyl lar da dur muş-yk dy sa dy taý dan ös dür-
me giň Mil li mak sat na ma syn da» bel le nen 
we zi pe le ri üs tün lik li dur mu şa ge çir mek, 
ila tyň ýa şa ýyş-dur muş şert le ri ni has-da ýo-
kar lan dyr mak, şeý le-de Türk me nis ta nyň 

Pre zi den ti niň de giş li Ka rar la ry na la ýyk lyk-
da, Ahal we la ýa ty nyň Ar ka dag şä he rin de 
gu rul ýan ýa şa ýyş jaý la ry nyň ýa şa ýyş jaý 
şert le ri go wu lan dy ryl ma ga mä täç ra ýat la ra 
ka nun çy ly ga la ýyk lyk da be ril me gi ni üp jün 
et mek mak sa dy bi len, hor mat ly Pre zi den ti-
miz üs tü miz dä ki ýy lyň 10-njy sent ýab ryn da 
ge çi ri len Mi nistr ler Ka bi ne ti niň mej li sin de 
«Ahal we la ýa ty nyň tä ze, döw re bap eda ra 
ediş mer ke zin de gu rul ýan ýa şa ýyş jaý la ry-
nyň me se le le ri ha kyn da» Ka ra ra gol çek di. 
Bu res mi na ma nyň ka bul edil me gi ýa şa-
ýyş şert le rin de kyn çy lyk çek ýän ra ýat la ryň 
maş ga la ýag da ýy nyň go wu lan ma gy na şert 
dö re der. Şun da hor mat ly Pre zi den ti mi ziň 
2022-nji ýy lyň 20-nji mar tyn da we zi pä gi-
riş mek da ba ra syn da eden ta ry hy çy ky şyn da 
«Her bir maş ga la ny hä zir ki za man öýi ýa-da 
ja ýy bi len üp jün et mek me niň esa sy ala da la-
ry myň bi ri bo lar» di ýen buý sanç ly jüm le le ri-
niň bu gün ki gün iş ýü zün de amal edil ýän di-
gi ni gör mek bol ýar.

Bil şi miz ýa ly, Ar ka dag şä he rin de gur lu şy-
gy al nyp ba ryl ýan we gu rul ma gy me ýil leş di-
ril ýän bi na dyr des ga la ryň tas la ma la ry hem-
de ola ryň ýer leş di ril jek ýer le ri niň çyz gy la ry 
döw let Baş tu ta ny my zyň hut özü niň tab şy ry-
gy na la ýyk lyk da iş le nip taý ýar la nyl dy. Us sat 
ar hi tek tor Gah ry man Ar ka da gy my zyň gym-
mat ly mas la hat la ry dyr ir gin siz zäh me ti niň 
mi we si bo lan döw re bap şä her, bi na gär li giň 
mil li nus ga sy ny özün de jem le ýär. Tä ze şä-
he riň göz ba şy ny ne sil ba şy myz Oguz ha nyň 
tag zym eden gym mat ly gy Tug dan — Baý-
dak sü tü nin den alyp gaýt ma gy nyň özün-
de-de çuň ňur ma ny bar. Şun da gaý duw syz, 
mer di-mer da na türk me niň mil li li ge aý ra tyn 
ga dyr goý ýan dy gy ny we onuň gym ma ty-
ny has-da art dyr jak dy gy nyň ala mat la ry ny 
gör mek bol ýar. Çün ki baý dak her bir türk-
me niň ýü zü niň tu wa gy, da mar da aý lan ýan 
gyr my zy ga ny nyň her ket len di ri ji güý ji. Mu ny 
Gah ry man Ar ka da gy my zyň «Mert ler Wa ta-
ny beý geld ýär» at ly wa tan çy ly ga ýug ru lan 

ese rin de ge ti ril ýän goş gy se tir le ri aý dyň ly gy 
bi len su but ed ýär:

Ka sam et di öp di-de ol,
Ýa şyl Tu guň bir ujun dan.
Üs tün çyk maz hiç güýç in di,
Ýaş ýi gi diň hy ru jyn dan.

***
Ka sam et mek üçin, del hem
Owa dan söz göz len me ýär.
Çün ki baý da gyň sy nyn dan
Og şap, ýa lan söz len me ýär.

«Döw let adam üçin dir!» di ýen yn san per-
wer ýö rel gä mä käm eýe ril ýän ýur du myz da, 
«akyl ly» şä her ler kon sep si ýa sy na ky bap gu-
rul ýan bu şä her pa ra hat çy lyk sö ýü ji, ag zy bir-
li ge da ýan ýan türk me niň şu gü nüň we ýag ty 
gel je gi niň my na syp da ba ra lan ma sy dyr.

Meý lis AL LA MY RA DOW,
Türk men döw let ma li ýe

ins ti tu ty nyň Buhgalterçilik hasaba 
alnyşy kafedrasynyň mu gal ly my.

(Başlangyjy 2-nji sahypada).

ÇY ZYK LY ŞERT LI BEL GI LE RI: 
HOWP SUZ LYK WE GO RAG LY LYK

Gün de lik dur muş da ulan ýan se riş de le ri mi ziň, en jam la ryň, iň bär ki si he mi şe ýa ny myz da gö ter ýän öý jük li el 
te le fo nu my zyň haý sy döw let de ön dü ri len di gi äh li mi ze gy zyk ly bol sa ge rek. Mu ny bil mek üçin, uly bir zäh met 
sarp et mez den ha ryt lar da ula nyl ýan, ge lip çyk ýan ýe rin den ha bar ber ýän ştrih ko du ny ýa-da QR — ko du ny 
ulan mak ýe ter lik. Bu işi döw re bap de re je li en jam la ryň üs ti bi len ýa-da öz akyl zäh me ti mi zi sarp edip, ýö ne keý 
ha sap la ma usu ly ar ka ly hem anyk lap bol ýar. Söw da mer kez le rin de ýa-da bö lek söw da dü kan la ryn da tiz we 
döw re bap hyz mat et mek mak sa dy bi len ýö ri te leş di ri len en jam lar ula nyl ýar. Bu usul da sa ty jy lar ta ra pyn dan gel-
ýän müş de ri le re bök denç siz, no ba ta dur maz dan hyz mat hö dür le nil ýär. Ol di ňe bir müş de ri ler bi len iş le ni len de 
ula nyl man, eý sem ge ti ril ýän ha ryt la ry am mar la ra ýer leş dir mek de, ha sa ba al mak da, ha sa ba ty ny ýö ret mek de 
we de giş li ýag daý lar da ha sap dan çy kar mak da hem ýe ňil lik le ri dö red ýär.

Ştrih ko dy ha ryt la ryň ni re de ön dü ri len di gi ni we önü miň 
ha ky ky ly gy ny ýü ze çy kar mak üçin ze rur bo lup dur ýar. Kä-
bir nä saz lyk la ra gö rä, önüm çal şy lyp hem bi lin ýär. Me se lem, 
önü miň ga byn da «Hy taý da ön dü ril di» di ýip ýa zy lan dy gy na 
ga ra maz dan, ol önüm ştrih ko dy ýa-da QR — ko dy ar ka ly 
bar la nan da, baş ga ýur duň önü mi bo lup çyk ýar. Bu ýag daý 
her bir ýur duň öz mil li pre fik si (ştrih ko dy) ar ka ly anyk la-
nyl ýar.

Ýur du myz da he re ket ed ýän Türk me nis ta nyň Çy zyk ly 
şert li bel gi ler bo ýun ça mil li gu ra ma sy ta ra pyn dan «483» 
mil li pre fik si (ştrih ko dy) ha ryt ön dü ri ji ler bo lan şah sy we 
ýu ri dik ta rap la ra be ril ýär. Şol ştrih ko dy bi len bel gi le ni-
len, ýag ny «Türk me nis tan da ön dü ril di» di ýen ýaz gy ly mil li 
önüm le ri miz hal ka ra ba zar lar da uly is leg den peý da lan ýar.

Önüm le riň haý sy ýurt da, we la ýa tyn da ýa-da şä he rin de 

ön dü ri len di gi ni, hat da şol ha ry dyň haý sy pu da gyň önü mi ne 
de giş li di gi ni ýö ne keý je ha sap la ma usu ly bi len hem anyk lap 
bol ýar. Hal ka ra yk dy sat çy la ryň aýt ma gy na gö rä, köp ýag daý-
lar da ştrih ko dy 9 — 13 san ara ly gyn da bel le ni lip bi lin ýär.

Peý da lan ýan is len dik ha ry dy ňy zyň daş ky ga byn da ha ryt 
ny şa ny nyň ýo ka ry syn da «®», kä ýag daý lar da bol sa «™» bel-
gi bel gi le nen dir. Bu bel gi ler hal ka ra de re je li söw da bel gi si 
ha sap la nyl ýar. Eger al ýan ha ry dy ňyz da şu bel gi le re ga bat 
gel se ňiz, diý mek siz, hal ka ra gu ra ma la ry ta ra pyn dan yk rar 
edi len we de giş li ýurt ta ra pyn dan go ral ýan ha ky ky ha ry-
dyň eýe si si ňiz. Kä bir ýurt lar da hal ka ra söw da gu ra ma la ry 
ta ra pyn dan yk rar edil me dik önüm ler ba zar la ra çy ka ryl ýar, 
bu bol sa sa tyl ma ga de giş li bol ma dyk önü miň adam sag ly gy-
na zy ýan ýe ti rip bil jek dür li ke sel le re ge ti rip bil ýär. Şo nuň 
üçin, ba zar lar dan ýa-da söw da no kat la ryn dan is leg bil dir ýän 

önüm le ri ňi ziň il ki ha ryt ny şa ny na, önü miň ýa ram ly lyk möh-
le ti ne, şeý le-de ag zap ge çen bel gi mi ze se re dip sa tyn al mak 
mas la hat be ril ýär.

Mah la sy san ly yk dy sa dy ýe tiň eş ret le ri adam za dyň wag-
ty ny tyg şyt lap, bir wagt da bir nä çe iş le ri amal et me gi ne şert 
dö ret mek bi len bir lik de, onuň jan sag ly gy nyň go ral ma gy na 
hem uly ýar dam ed ýär.

Ib ra ýym BA ÝY ÝEW,
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň Sal gyt lar 

we sal gyt sal mak ka fed ra sy nyň mu gal ly my.

San ly yk dy sa dy ýet
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BE ÝIK GEL JE GI 
GU RU JY LAR

Üs tün lik li ge çen ýyl la ryň her si ne my na syp at be ril me gi döw le ti mi ziň ös me-
gi niň mö hüm tap gyr la ry na ün si çek mä ge we hal ky myz üçin bäh bit li wa ka la ryň 
art ma gy na giň ýol aç ýar. Ýag şy ni ýet ler bi len gar şy la nan tä ze, 2023-nji ýy lyň 
«Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly» diý lip, at lan dy ryl ma gy hal ky myz da 
uly buý sanç dö ret di, ýaş ne sil le riň ata Wa ta ny my za bo lan söý gü si ni, dö re di ji-
lik li dur mu şa bo lan hö we si ni, zäh me te bo lan yh la sy ny has-da art dyr dy.

Bi ri-bi rin den zy ýa da bo lup gel ýän 
ýyl la ryň her si ta ry ha al tyn se ne bo lup 
ýa zyl ýar. «Hal kyň Ar ka dag ly za ma na-
sy» ýy lyn da hal ky my zyň, aý ra tyn-da, 
ýaş ne sil le riň dur mu şy ny öz ger den 
ta ry hy wa ka lar ama la aşy ryl dy. Bi-
lim ler we ta lyp ýaş lar gü nün de paý-
tag ty my zyň «Me kan» köş gün de 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 
ge çi ril me gi, bu gu rul ta ýyň do wa myn-
da ýur du my zyň ýaş la ry na uly müm-
kin çi lik le ri dö re dip ber ýän Ar ka dag ly 
Ser da ry my zyň ta ry hy çy kyş et me gi, 
«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 ne gol çe kil me gi we 
ýaş lar bi len bag ly äh li me se le ler de öň-

de dur ýan we zi pe le riň kes git le nil me gi 
türk men hal ky nyň ýag ty gel je gi üçin 
ädi len ýe ne bir mö hüm ädim bol dy.

«Türk me nis tan da ýaş lar ba ra da 
döw let sy ýa sa ty nyň 2021 — 2025-nji 
ýyl lar üçin Döw let mak sat na ma sy ny» 
dur mu şa ge çir mek bo ýun ça ama la aşy-
ryl ýan bu aja ýyp iş ler Wa ta ny my zyň 
gel je gi — ýaş lar ba bat da edil ýän ta gal-
la la ryň aý dyň su but na ma sy bo lup da-
ba ra lan ýar.

Hor mat ly Pre zi den ti mi ziň ýaş-
lar ba ra da ky döw let sy ýa sa ty ýaş 
türk me nis tan ly la ryň ukyp-ba şar-
nyk la ry ny, dö re di ji lik hem-de ru hy 
kuw wa ty ny jem gy ýe tiň, döw le tiň 
bäh bit le ri ne ulan ma ga müm kin çi lik-
le ri ni gi ňelt mek üçin has oňaý ly şert-

le ri dö ret mä ge gö nük di ri len dir. Şo ňa 
gö rä-de, 2023-nji ýy lyň şy ga ry nyň 
hal ky my zyň tek li bi esa syn da «Ar ka-
dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly» 
diý lip, at lan dy ryl ma gy buý san dy ry jy 
wa ka dyr. Döw let Baş tu ta ny my zyň: 
«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 kem la 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» di ýen söz le ri ýaş la ryň jem-
gy ýet çi lik-sy ýa sy iş jeň li gi ni has-da 
ýo kar lan dyr dy.

«Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar 
ýy ly» ýaş la ra bil di ril ýän uly yna myň 
döw rü dir. Döw le ti mi ziň ýaş ne sil le-
ri ne oka ma ga, öw ren mä ge giň müm-
kin çi lik le ri dö re dip ber ýän 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 el my da-
ma ro waç lyk la ra bes len sin!

Çe men KA KA LY ÝE WA.
«Ma li ýe çi».

ÝAŞLAR—DÖWRÜŇBUÝSANJY
Dün ýä inen ça ga at da ky ly şy ýa ly, her 

ge len tä ze ýy la hem my na syp at go ýul-
ýar. Şol at hem ýy lyň baş şy ga ry na öw-
rül ýär. Ga dam ba san tä ze ýy ly myz — «Ar-
ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy lyň» 
şy ga ry hem ýaş la ryň di lin de aý dym, mu-
kam, se na bo lup ýaň¬la nar. Bu gün ki gün 
türk men ýaş la ry na uly ynam bil di ril ýär. 
Gar şy lan tä ze ýy ly myz Ar ka dag ly Ser da-
ry my zyň baş tu tan ly gyn da ýaş la ryň ýy ly! 
Biz mu¬ňa ak ýü rek den be ge ni şi miz ýa-
ly, iň¬ňän uly jo gap kär çi li gi-de duý duk. 
Çün ki ynam bar ýe rin de jo gap kär çi lik 
hem bar. Ynam, borç, jo gap kär çi lik — bu-
la ryň bir li gin de be lent mak sat lar my ra da 
go wuş ýar. Şo nuň üçin ýaş la ryň ýy lyn da 
döw rüň se si ne ses goş mak da bi ze uly 
borç, jo gap kär çi lik ga raş ýar.

Gah ry man Ar ka da gy myz ýaş la ryň hal-
kyň, ýur duň yk ba ly na da hyl ly bol ma ly 
adam lar dy gy ny nyg ta ýar. «Türk me niň 
döw let li lik ýö rel ge si» at ly aja ýyp ese rin de 
bol sa: «Gel je gi mi ze ynam ly ly gy myz wa tan-
çy, akyl ly-baş ly oý la nyp bil ýän ýaş la ry my za 

bag ly dyr» di ýip bel le ýär. «Ýaş lar bi ziň gel je-
gi miz dir» di ýen aýt gy ýaş ne sil ler ba bat da-
ky gür rüň ler de gaý ta-gaý ta nyg tal ýar. Aňy-
my za or nan bu jüm le gö nü den-gö ni döw let 
sy ýa sa tyn da ýur duň gel je gi ba ra da ky ala da-

nyň be ýa ny dyr. Diý mek, ýaş lar da ýur duň 
gel je gi gö rül ýär. Diý mek, 2023-nji ýy lyň 
«Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly» 
diý lip at lan dy ryl ma gy nyň düýp öze nin de 
er tir ki gü nü miz ha kyn da ky, gel jek ba bat da-

ky ala da ýa tan dyr.
Türk me nis tan öz ösü şi niň tä ze tap gy ry-

nyň — Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa my nyň 
Gal ky ny şy döw rü niň il kin ji ýyl la ry na ýaş lar 
bi len ga dam bas dy. Aý dy ly şy ýa ly, ýaş la ryň 
owa zy — ýa şaý şyň owa zy. Ol owaz bag ty ýar 
ýaş la ryň ýur dun da — Türk me nis tan da be-
lent den-be lent ýaň¬lan ýar. Türk men döw-
let ma li ýe ins ti tu ty my zyň hem Wa ta ny my-
zyň ösüş le ri ne go şant goş mak da my na syp 
pa ýy bar. Bi lim oja gy myz da ze hin li ta lyp lar 
döw re bap de re je de bi lim alyp, kä mil hü när-
men ler bo lup ýe tiş mä ge ym tyl ýar lar. Ýy lyň 
ady ta lyp la ry my za dö re di ji lik ba dal ga sy dyr. 
Ýaş la ra ylym-bi lim al ma ga, hü när öw ren mä-
ge, dö re di ji lik bi len meş gul lan ma ga şeý le giň 
müm kin çi lik le ri dö re dip ber ýän Ar ka dag ly 
Ser da ry my zyň ja ny sag, öm ri uzak, il-ýurt 
bäh bit li tu tum la ry ro waç lyk la ra bes len sin.

Şa mu ham met AMAN SE ÝI DOW,
Türk men döw let ma li ýe 

ins ti tu ty nyň Sal gyt lar we sal gyt 
sal mak ka fed ra sy nyň mu gal ly my.

ÝAŞLAR— 
ÝUR DUŇ GEL JE GI

Kö kü ni ga dy my ýet den alyp gaýd ýan 
türk men hal ky Ar ka dag ly Ser da ry my zyň 
baş tu tan ly gyn da bag ty ýar, bo le lin dur-
muş da ýa şa ýar. Ýur du my zyň pa ra hat, 
hal ky my zyň bag ty ýar za ma na da ýa şa-
ma gy üçin hor mat ly Pre zi den ti miz gi je-
si ni-gün diz edip, ar man-ýa da man be ýik 
iş le ri dur mu şa ge çir ýär.

Ýaş ne sil le ri mi ziň saz la şyk ly ösü şi, 
ola ryň ýo ka ry de re je de bi lim-ter bi ýe al-
mak la ry, öz ze hin le ri ni açyp gör kez mek-
le ri, sport bi len meş gul lan mak la ry üçin 
edil ýän ala da lar döw le ti mi ziň iň wa jyp 
me se le le ri niň bi ri ne öw rül di. Biz ýaş la-
ryň ös me gi miz, kä mil leş me gi miz üçin 
ýur du myz da uly ma ny maz mu na eýe bo-
lan öz gert me ler, mak sat na ma lar yzy gi-

der li dur mu şa ge çi ril ýär.
Ber ka rar döw le ti miz de ýaş lar sy ýa-

sa ty ny dur mu şa ge çir mek de hem bir nä-
çe iş ler al nyp ba ryl ýar. Hor mat ly Pre zi-
den ti miz Ser dar Berdimuhamedowyň 
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 eden çy ky şyn da aý dyň be ýa ny tap dy. 
«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 mak sa dy, Ga raş syz, 
he mi şe lik Bi ta rap 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 na şyp, ýaş nes li wa tan çy-
lyk ru hyn da ter bi ýe le mek üçin hu kuk 
şer ti bo lup çy kyş ed ýär.

Biz ýaş la ra oka ma ga, öw ren mä ge, 

dö ret ma ge, hü nä riň bo ýun ça kä mil 
hü när men bo lup ýe tiş mä ge giň müm-
kin çi lik le ri dö re dip ber ýän Ar ka dag ly 
Ser da ry my za köp köp sag bol sun aýd-
ýa ryn.

Yk dy sa dy ýe ti mi ziň be lent sep git le re 
ýet me gin de be ýik iş le ri ama la aşyr ýan 
Gah ry man Ar ka da gy my zyň, pe der ýo lu-
ny my na syp do wam et dir ýän Ar ka dag ly 
Ser da ry my zyň ja ny sag, ba şy dik, il-ýurt 
bäh bit li alyp bar ýan iş le ri ro waç lyk la ra 
bes len sin.

Yh las BA ZAR KU LOW,
Türk men döw let ma li ýe 

ins tu ty nyň Bank işi fa kul te ti niň 
1-nji ýyl ta ly by.

AR KA DAG 
SER DAR LY 
BAG TY ÝAR 

ÝAŞ LAR ÝY LY
Ny şa ny dyr hal ky my zyň ag zy bir lik, je bis li gi,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.
Ýaş la ry myz öňe bar ýar my dam gu jur-gaý rat ly,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.

My na syp ýy lyň ny şa ny te ge lek ze min şek lin de,
Do gup gel ýän tä ze Gü neş ýal kym sa çyp dur ze mi ne,
Bu ny şan lar asu da lyk, bag ty ýar ly gyň keş bin de,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.

Ýa şyl reňk ba har pas ly nyň, öz ge ri şiň ala ma ty,
Bu döw ran lar hal ky my zyň Gal ky nyş lar za ma na sy,
Ar ka dag ly Ser dar bi len bagt ly dyr hal kyň dur mu şy,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.

Gy zyl, ýa şyl, sa ry reňk ler älem go şar öwüş gin li,
Gül ýap rak ly ha ly göl ler Di ýa ryň bäş we la ýa ty,
Ýa şa jyk pyn tyk şa ha lar ýat lad ýar türk men ýaş la ry,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.

Ga py syn dan ät le dik biz, tä ze ýy la ynam bi len,
Wa ta ny myz gül läp, öser ge le jek de ýaş lar bi len,
Öz ger de ris bir jem bo lup, Ar ka da gyň ýo ly bi len,
Ar ka dag Ser dar ly bag ty ýar ýaş lar ýy ly.

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.
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 TÄ ZE ÝYL DÜN ÝÄ PAÝ TAGT LA RYN DA

Şow hun-şa ga la ňa bes len ýän Tä ze ýyl dün ýä ýurt la ry nyň her bi rin de tä sin 
däp-des sur la ra bes len ýär. Ola ryň kä bi ri ne ga rap ge çe liň:

Çyn ma-çyn da Tä ze ýyl ag şa my öý ler de 17 we on dan köp räk şem ýak ýar-
lar. Bu tä ze ýyl da on ýe di ar zu wyň ha syl bol ýar di ýen dü şün jä eýe ri lip edil ýär.

Bu da peşt de Tä ze ýyl gi je si de giş me aý-
dym lar aý dyl ýar. Şol gün bü tin ilat ser ho-
wuz lar da ýü zü şip ýö ren del fin le re her hi li 
go wy söz le ri aýd ýar lar. Şol pur sat aý dy lan 
sö ze del fin suw dan bur nu ny çy ka ryp diň-
şir gen se, ony aý dan ada my nyň iň go wy 
ar zuw la ry ha syl bol ýar di ýen ynan ja eýe-
ril ýär.

To kio da Tä ze ýyl gi je si yba dat ha na lar-
da 108 sa par jaň ka kyl ýar. Şol gün ag şam 
gym mat ba ha ly de ňiz kir pi si niň eti ola ryň 
baý ram çy lyk sa ça gy ny be ze ýär.

Ha noý da Tä ze ýyl da ba ra syn da ar ça 
aga jy nyň or nu na man da rin aga jy ny ulan ýar lar. Şol gi je kä bir maş ga la lar ýur-
duň paý tag ty Ha no ýa ge lip, gym mat na har ha na lar da hal ka hö dür len ýän de ňiz 
pyş dy ly nyň ýa şyl pyş dyl at ly gör nü şin den taý ýar la nan ta gam la ry edin ýär ler.

Rim de Tä ze ýyl gi je si dü ýe guş la ryň ag ra my 2 kiolg ra ma ýet ýän ýu murt ga-
syn dan taý ýar la nyl ýan heý ge nek sa çak la ry be ze ýär.

Pa riž de Tä ze ýyl gü ni bir-bi ri ne «ja nym» di ýip ýüz len mek edä he di bar. 
Hoş ni ýet li li gi aň lad ýan bu sö zi ulu dan-ki çi hem me ler ulan ýar.

Hel sin ki de ýa şa ýan lar Tä ze ýyl gi je si bi ri-bi ri niň ara syn da bagt ge ti ri ji se-
riş de hök mün de gök mi we alyş ýar lar. Bu des sur ýurt da ýy lyň bü tin do wa-
myn da bol çu lyk bol sun di ýen ni ýet bi len edil ýär.

Pra ga da Tä ze ýyl sa ça gy za ga ra hem ba lyk bi len be zel ýär. Tä ze ýyl gü ni ir 
bi len dü kan lar da hem ba zar lar da bu önüm ler ýaý ra dy lyp, uzak ly gün ba lyk 
hem za ga ra söw da sy edil ýär.

Taý ýar lan Göw her ATA 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 4-nji ýyl ta ly by.

TÄ ZE ÝYL MEK DEP OKUW ÇY LA RY NYŇ DUR MU ŞYN DA

Şow hun-şa ga la ňa bes len ýän Tä ze ýy ly da ba ra 
bi len bel le mek dür li ýaş da ky lar bi len bir ha tar-
da, mek dep okuw çy la ry nyň hem göw nü ne şat lyk 
duý gu la ry ny ba gyş ed ýär. Ge liň, bu baý ra ma dün-
ýä ýurt la ry nyň okuw çy la ry nyň gat na şy gy na na zar 
sa la lyň.

Tä ze ýyl ar ça sy nyň be ze gi — türk men okuw çy-
la ry nyň gö wün gu şu ny al-as ma na gö ter ýär. Ýa şyl 
öw süp otu ran ar ça nyň dür li gör nüş li oýun jak lar, 
şar lar, al-ýa şyl öwüş gin li zer ler bi len kem siz be zel-
me gi olar da ýa kym ly duý gu la ry oýar ýar.

Mek dep mu gal lym la ry baý ram çy ly gyň ge çi ril jek 
ýe rin de okuw çy la ryň çe ken iň go wy su rat la ry ny 
ýer leş dir mä ge müm kin çi lik dö red ýär. Aýz ba ba dyr 
Gar pa myk ze mi ni ört ýän ak ja gar, be lent-be lent bi-
na lar, gar da oý na şyp ýö ren ça ga jyk lar, Gün do gar 
se ne na ma sy na gö rä gel ýän ýy lyň su ra ty şeý le iş le-
riň esa sy ny düz ýär.

Edil türk men ça ga la ry ýa ly, ýa pon ça ga la ry Tä-
ze ýyl ar ça sy nyň be ze gin de öz ýa san el iş le ri bi len 
gat naş ma gy ha la ýar lar. Or ta mek dep ler de bi lim 
al ýan ýa pon ça ga la ry ýa şyl ar ça ny esa san ka gyz-
dan ýa san dur na la ry bi len be ze ýär ler. Çün ki dur na 
ýa pon lar da — ça ga gö wün le ri niň ga na ty ha sap lan-
ýar.

Ital ýa nyň mek den okuw çy la ry be ze men ar ça nyň 
da şyn da gu ral ýan Tä ze ýyl şow hu nyn da ja dy göý 
ze nan Be fa na nyň gel me gi ne ga raş ýar lar. Şol pur-
sat lar da Be fa na hä zir bo lup, ýum şa jyk ýer de tans 
ed ýän ça ga la ryň paş ma jyk la ry na sow gat la ry go ýup 

gid ýär.
Ko lum bi ýa nyň 

mek dep le rin de 
Tä ze ýy lyň öz ge-
çi ri liş düz gü ni 
bar. Mek dep ler de ge çi ril ýän baý ram çy ly gyň iň hor-
mat ly myh man la ry — gol la ryn da el de ýa sa lan uly 
gur jak ly adam lar. Okuw çy lar gur jak ly adam la ry 
şow hun bi len gar şy la ýar lar. Äpet gur jak la ryň ar ka-
sy — okuw çy la ryň gir me gi ne müm kin çi lik ber ýän 
ýö ri te gäp li. Gur jak la ryň eýe le ri baý ram çy lyk da iň 
go wy tans eden we tä ze ýyl goş gu sy ny la byz bi-
len aýd ýan okuw çy la ra ol gur jak la ryň gä bi ne gi-
rip, «Gur jak bo lup» tans et mä ge yg ty ýar ber ýär ler. 
«Gur jak bol mak» hem me le riň ar zu wy, ýö ne mu ny 
ça ga la ryň ze hi ni we ba şar jaň ly gy kes git le ýär.

Ang li ýa nyň or ta mek dep le rin de Tä ze ýyl ar ça-

sy nyň öňün de ar ka sy okuw buk ja ly, öňi ak öň lük li 
Gar pa myk bi len go ly ki tap dyr dep der li Aýaz ba ba 
go ýul ýar. Ol Tä ze ýyl gah ry man la ry oku wa bar ýan 
şe ki lin de jan lan dy ry lan. Tä ze ýyl ar ça sy nyň çar ta-
ra py bol sa ga lam gör nü şin dä ki dür li agaç lar bi len 
gur şal ýar. Ça ga lar ola ra «Akyl ly ga lam lar» di ýip at 
ber ýär ler. Çün ki olar aw to ma ti ki ýag daý da or ta ra-
da ky be zel gi du ran ar ça nyň da şyn dan aý lan ýar lar.

Taý ýar lan Gül zar MÜŞ ŞI KO WA,
 Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty nyň 
Ma li ýe fa kul te ti niň 4-nji ýyl ta ly by.

TÄ ZE ÝY LYŇ TA RY HY
Tä ze ýyl — baý ram çy ly gy kö ne ýy lyň iň soň ky gü ni we gel jek ýy lyň il kin ji gü nü ni 

dö red ýän pur sat. Köp halk lar bu baý ram çy ly gy ka len dar se ne na ma sy na gö rä bel le-
ýär ler. Tä ze ýyl bi ziň era myz dan öň ki 46 –njy ýyl da il kin ji ge zek 1-nji ýan war da Ri mi 
esas lan dy ry jy Ýu liý Se zar ta ra pyn dan bel le nil ýär. Ýan war aýy nyň ady Ýa nus at ly rim 
hu da ýy nyň ha ty ra sy na go ýul ýar. Baý ram çy ly gyň esa sy sim wol la ry bo lup, feýr werk-
ler, be ze len maş ga la sa çak la ry, şeý le-de ag şam ky otur ly şyk lar çy kyş ed ýär.

El bet de, müň ýyl lyk la ry özün de jem le ýän äh li halk Tä ze ýyl baý ram çy ly gy dün-
ýä ýurt la ryn da 1-nji ýan war «umu my baý ram çy lyk gü ni» diý lip bel le ni lip baş la nyl-
ýar. Ola ryň ha ta ryn da, We ne si ýa 1522-nji ýyl da, Şwe si ýa 1529-njy ýyl da, Ger ma ni-
ýa 1544-nji ýyl da, Rus si ýa, Uk rai na 1700-nji ýyl da, Ang li ýa 1752-nji ýyl da, Ýa po ni ýa 
1873-nji ýyl da, Tür ki ýe 1926-njy ýyl da ka len dar se ne na ma sy na deň de re je de baý-
ram çy ly gy bel läp baş la ýar.
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2022-njiÝYL— 
ME NIŇ DUR MU ŞYM DA!

Her ýyl özü niň bag ty ýar gün le-
ri ni adam za da ba gyş ed ýär. Ge-
çen, 2022-nji «Hal kyň Ar ka dag ly 
za ma na sy» ýy ly hem ta ry hy wa-
ka la ra baý bol dy. Ta ry hy ýyl da 
asyr la ra ba ra bar be ýik iş ler amal 
edi lip, tä ze baş lan gyç lar ro waç-
lan dy ryl dy. Wa ta ny my zyň ta ry-
hy na al tyn harp lar bi len ýa zy-
lan 2022-nji ýyl, ra ýat la ry my zyň 
hem buý sanç ly kalp la ry ny gö ge 
ýe tir di. Ola ryň bir nä çe si Şa ser-
paý la ry dyr hor mat ly at la ra my-
na syp bol dy. Biz hem «Ma li ýe çi» 
ga ze ti niň dö re di ji lik to pa ry bo-
lup, bagt dan paý ly, Şa ser paý dyr 
hor mat ly at la ryň eýe le ri ha ly pa 
mu gal lym la ry my zyň, şeý le-de 
bag ty ýar ta lyp la ry my zyň buý-
sanç ly kalp la ry nyň joş gu ny ny si-
ze ýe tir ýä ris.

Gül täç 
AN NA MÄM ME DO WA, 
Ma li ýe ka fed ra sy nyň 
mu gal ly my,  
Türk me nis ta nyň Pre zi den ti niň 
«Türk me niň Al tyn asy ry» at ly 
bäs le şi gi niň ýe ňi ji si:

— «Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» 
ýy ly nyň her bir gü ni şan ly wa ka la ra, 
şat lyk ly pur sat la ra diý seň baý bol-
dy. Bu me niň dur mu şym da-da şeý le. 
2022-nji ýyl da hor mat ly Pre zi den-
ti mi ziň Per ma ny bi len, ýy lyň ýy ly-
na yg lan edil ýän «Türk me niň Al tyn 
asy ry» at ly dö re di ji lik bäs le şi gi niň 
ýe ňi ji si bol mak bag ty mi ýes ser et-
di. Me ge rem, bu me niň dur mu şym-
da ýat dan çyk ma jak wa ka la ryň iň bir 
naý ba şy sy diý sem öte geç di gim bol-
ma sa ge rek.

Türk men çi lik de «Üs tün lik ler — üs-
tün lik le re ba dal ga» di ýil ýär. Adam zat 
äh li niň pa ra hat çy lyk ly hem ösü şe gö-
nük di ri len ýa şaý şy na da hyl ly iş le riň 
halk bi len Ar ka dag ly Ser da ry my zyň 
mi ze mez bi te wü li gi ni döw rü mi ziň iň 
tä ze ta ry hy na ýaz jak «Ar ka dag Ser dar-
ly bag ty ýar ýaş lar» ýy lyn da hem do-
wa mat-do wam bol jak dy gy na yna my-
myz ulu dyr. Goý, 2023-nji ýyl sag lyk ly, 
rys gal-döw let li, be lent tu tum la ra baý 
ýyl bol sun!

Aý gül AT DY ÝE WA,
Ha sap we au dit fa kul te ti niň 
4-nji ýyl ta ly by, ýaş alym:

— Yn san öm rün de ýat dan çyk ma-
jak aý ra tyn gün ler, aý lar, ýyl lar bol ýar. 
«Hal kyň Ar ka dag ly za ma na sy» diý lip 
at lan dy ry lan 2022-nji ýyl me niň dur-
mu şyn da iň aja ýyp, unu dyl ma jak ta ry-
hy ýyl la ryň bi ri bol dy. Bu ýyl da ma ňa 
Türk me nis ta nyň Ylym lar aka de mi ýa sy 
we Mag tym gu ly adyn da ky Ýaş lar gu-
ra ma sy nyň Mer ke zi ge ňe şi ta ra pyn dan 
ýaş la ryň ara syn da yg lan edi len yl my iş-
ler bo ýun ça bäs le şi gin de ýe ňi ji bol mak 
bag ty mi ýe ser et di.

Gah ry man Ar ka da gy myz: «Bi ziň top-
ra gy myz da ýe ne-de dün ýä yl myn da 
iňňän wa jyp äh mi ýet li açyş la ry edip, 
şam çy rag — ýol gör ke zi ji bol jak eser le-
ri dö ret jek bi ru ny la ryň, luk man he kim-
le riň, mä ne ba ba la ryň, ho rez mi le riň, 
fa ra by la ryň, mer we zi le riň, amu ly la ryň, 
za mah şa ry la ryň, kub ra la ryň, ne se wi le-
riň, mas son la ryň we sa ria ni di le riň, jy-
ky ýew le riň hem-de ata ny ýa zow la ryň 
dö re jek di gi ne men berk ynan ýa ryn» 
di ýip, ýur du my zyň mek dep okuw çy la-
ry na we ta lyp ýaş la ry na ge çen umu my 
okuw sa pa gyn da nyg tap dy. Mu nuň özi 
şu gün ki gü nüň ýaş ne sil le ri ne bil di ril-
ýän be lent ynam dyr. Ynam bol sa ada-
ma örän uly ru hy güýç ber ýär. Ol mu-
kad des dir hem-de hök man ödel me li dir. 
Bil di ril ýän be lent yna my öde mek biz 
— ýaş la ryň mu kad des bor ju myz dyr. 
Bu ba bat da Ar ka dag ly Ser da ry myz bi-
ziň üçin gö rüm-gö rel de, nus ga lyk mek-
dep dir.

Men özü mi şu aja ýyp döw rüň, ber ka-
rar döw le tiň iň bagt ly ýaş la ry nyň bi ri 
ha sap la ýa ryn. Bi ziň ýur du myz da ar zuw 
et seň we oňa ýet mek üçin yh las ly zäh-
met çek seň, mak sa dyň hök man my rat 
tap ýar. Bu ha ky ka ta her bi ri miz hem öz 
dur mu şy myz da aý dyň göz ýe tir ýä ris. 
Dö re dil ýän giň müm kin çi lik ler biz — 
ýaş la ry tä ze üs tün lik le re, be lent mak sat-
la ra ruh lan dyr ýar. Bi ze uly ynam bil dir-
ýän Ar ka dag ly Ser da ry my za, Gah ry man 
Ar ka da gy my za eg sil mez al kyş aýd ýa rys. 
Ýy ly myz dü şüm li, döw let li, dö re di ji lik li 
ýyl bol sun!

WATAN— 
BA RYM BAÝ LY GYM

Ata Wa tan, ene top rak bi ziň bag ty myz, bar ly gy myz, al tyn dan ar zy ly, zer den 
zy ýa da gym mat ly gy myz. Ojak — ki çi bir döw let bol sa, Wa tan şol ki çi jik döw let-
le riň bir leş ýän ýe ri. Türk men ler de äh li mu kad des lik le re hor mat dyr sar pa, öý-
ojak dan baş lan ýar. «As lyň kim ler den?!» di ýip, so ral ma gy nyň hik me tem şun dan 
gaýd ýar. Çün ki mer di-mer da na ata-ba ba la ry myz äh li dö wür de-de öç me jek yz 
gal dy ran halk.

Türk me niň as man bi len ze min ara-
syn da to gap ed ýän gym mat lyk la ry nyň 
bi ri Tug bol sa, beý le ki si ene top ra gy dyr, 
bu la ryň bir ýer de jem len me gi bol sa Wa-
ta ny eme le ge tir ýär. Çün ki adam zat te-
bi ga tyn da iň be ýik söý gi Wa ta na bo lan 
söý gü dir. Ol hiç bir zat bi len öl çe rip we 
de ňeş di rip bol ma jak söý gü dir. Wa tan 
ýe ke-täk dir hem mu kad des dir. Ol äh li 
zat dan gym mat ly. Her bir halk üçin hem 
Wa tan mu kad des dir, ýö ne türk men üçin 
onuň gym ma ty baş ga dyr. Türk men hal-
ky: «Wa ta nyň tüs se si ýat iliň odun dan 
ýag şy», «Ata Wa tan aman bol sa, reň ki-
ro ýuň sa man bol maz», «Tow şa na dog-
duk de pe», «Her kim öz ýur dun da han-
dyr-sol tan dyr» di ýip, ýur du na bo lan 
söý gü ni çuň ma ny aň lad ýan pe der le ri-
miz den ga lan nus ga lyk söz ler de gör ke-
zip bi lip dir.

Bäş müň ýyl lyk ta ryh ly türk men öz 
göz ba şy ny «Ser be re ris, ýö ne ýer ber-
me ris!» di ýen gaý duw syz ne sil ba şy myz 
Oguz han ata myz dan alyp gaýd ýar. Ga-
dy my ýe tiň ýa ňyn dan ýaz la nyp, bi ziň 
gün le ri mi ze ge lip ýe ten pe der le ri miz-
den mi ras gym mat lyk la ry my zyň naý-
ba şy la ry ata Wa ta ny myz we ene top-
ra gy myz dyr. Şol se bäp li hem, öý-ojak, 
top rak, Wa tan ýa ly mu kad des lik le re 
dü şün mek, oňa ga dyr goý mak hal ky myz 
üçin parz dyr.

Türk men hal ky äh li dö wür ler de-de, 
ata Wa ta ny ny, ke rem li ene top ra gy ny 
mu kad des li ge de ňäp ge lip dir. Türk men 
ede bi ýa ty nyň ta ry hyn da ky «Oguz na-
ma la ry», «Gor kut ata», «Gö rog ly» ýa ly 
şa des san la ry, Mah myt Za mah şa ry, Nej-
med din Kub ra, Je la led din Ru my, Ýu nus 
Em re, Ga ra ja og lan, Baý ram han, Nur mu-
ham met An da lyp, Döw let mäm met Aza-
dy, Mag tym gu ly Py ra gy, Se ýit na zar Seý-
di, Gur ban dur dy Ze li li, Mol la ne pes ýa ly 
en çe me nus ga wy şa hyr la ry my zyň ede bi 
mi ra sy hem mu ny bü tin aý dyň ly gy bi len 
tas syk la ýar.

«Wa tan üçin çyk dym gyr at üs tü ne,
Tä ja nym çy kyn ça,
   dön me nem beg ler»
di ýip, Wa ta nyň ab ra ýy ny be lent de 

tut mak ly gy türk men ser ker de le ri ün-
däp dir. Bi ziň ata-ba ba la ry myz Wa ta na 
söý gü niň nus ga sy ny, öz ömür le ri niň 
ma ny sy na öw rüp, ba ky ýa şa dyp dyr-
lar. Hawa, damarynda türkmen gany 
aýlanýan ynsan üçin göbek ganyň daman 
ýeri, ykbal örküjidir, on da geçmişi hem-
de geljegi bar dyr.

Watan türkmen üçin ähli zatdan 
zyýada, dünýe malyndan artyk 
gymmatlyk-dyr. Watan biziň her birimiz 
üçin ezizdir, mukaddesdir. Türkmen 
mukaddes hasap-laýan zatlaryny aýap, 

apalap, jandan ezizläp söýmegi gadymy 
döwürlerden bäri adat edinipdir. «Gö-
rog ly» şadessanynda Jygaly beg agtygy 
Röwşene (Görogla):

Ýalňyz balam, algyn pendim,
Watany terk ediji bolma.
–diýip, wesýet edýär. Bu türkmeniň 

mukaddesliklere goý ýan sarpasynyň ny-
şa ny dyr.

Ro wa ýat la ryň bi rin de şeý le di ýil ýär: 
«Sol tan Je la led din söweş de agyr ýa ra-
la nyp dyr. Öňler des si ne aýak üs tü ne ga-
lyp, sa ga lyp gid ýän Je la led di niň te ni ne 
dü şen ýa ra la ryň bit me si kyn bo lup dyr. 
Te bip dir luk man lar dür li mel hem le ri 
ula nyp dyr lar, em ma ne ti je ber män dir. 
Ahy ry ser ker dä niň özi: «Ma ňa öz top-
ra gy myň gu mu ny we Jeý hu nyň su wu ny 
ge ti riň. Wa tan top ra gy äh li der de der-
man dyr, mel hem dir» di ýip dir. Aý dy şy 
ýa ly, Wa tan gu my ny ge tir dip, su wu ny 
içen den soň, sol ta nyň ýag da ýy görne-
tin go wu la nyp baş lap dyr. Tiz wagt dan 
hem aýak üs tü ne ga lyp dyr. Çün ki Watan 
mukaddesdir, onuň duzy-da, suwy-da, 
topra-gy-da, ýandagy-da müň bir derde 
dermandyr. Bizi ata Watan, ene toprak 
bilen diňe bir göbek ganymyz däl, 
eýsem, topraga döken alyn derimiz, ata-
babalarymyzyň bizi penalap, ýelden-
suwdan goraglap, üstümizde ganat 
gerýän ruhlary da birleşdirýär. Guşa 
öz höwürtgesinden, çarlaga aňyrsyna-
bärsine göz ýetmeýän ummanyndan, 
al-gyr bürgüde gaýasyndan, boz 
jerene ýaýlasyndan, towşana dogduk 
depesinden eziz zat ýokdur. Watansö-
ýüjilik häsiýeti per zent lere sallançakda 
ene hüwdüsi bilen ber-lip, ene süýdi 
bilen de berkidilýär. Şonuň üçin-de, bu 
duýgy milletimiziň aňyna or-nap, ganyna 
siňendir. Damarynda watansöýüjilik 
gany aýlanan pederlerimiz Watan 
ugrundaky söweşlerde mertlik görkezip, 
gahrymançylygyň, kasama wepalylygyň, 
lebze ygrarlylygyň belent nusgasyny, 
gaýtalanmajak mekdebini nesillere 
miras gal-dyrypdyrlar. Watanparazlyk 
owal-ahyr türkmen halkynyň iň belent 
duýgularynyň parlak Tugy bolup 
pasyrdaýar.

Her bir yn sa nyň özü niň önüp-ösen ýe-
ri örän ga dyr ly bol ýan eken. Wa tan diý-
len de bi ziň gö zü mi ziň öňü ne türk men 
säh ra la ry, dag-ge riş le ri, bäş we la ýa ty 
da şy na üý şü rip otu ran Ga ra gum säh ra-
ly gy we el bet de gün gün den gül le ýän, 
gül aç ýan Ber ka rar döw le tiň tä ze eý ýa-
my nyň Gal ky ny şy döw ri su rat lan ýar.

Mer jen AMA NO WA,
Türk men döw let ma li ýe

ins ti tu ty nyň Ma li ýe ka fed ra sy nyň
uly mu gal ly my.
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KÄ BÄM
Der de du şup has sa lan sam bir ba da,
Mäh ri ba nym, özüm den öň sen bil ýäň.
Seň ba ryň da mä täç däl men hiç za da,
Se niň mäh riň bi len nur lan ýar dün ýäm.

Gez dim ýa man ni ýet ler den sap la nyp,
Ýag şy iş ler bi len ýal kan dym mun da.
Kä unu dan bol sam şöh ra da ça pyp,
Ge çi re we ri kä bäm, gö zi ňi ýum da.

Bir pur sat lyk ça ga lyg ma do la nyp,
Lä lik len sem, maň la ýym dan öp se diň.
Gyz gyn gu ja gyň da ir ki lip bir dem,
Hö wes bi len süý ji uka git se dim.

EL IŞ LE RI...
Ge li şip dur türk men ze nan-gy zy na,
El iş le ri Ogu la bat ejä niň.
Gör ki meň ze ýän dir tyl la güý zü me
El iş le ri Ogu la bat ejä niň.

KA KA LAR
Maş ga laň ke şi gi bo lar ger den de,
Gu jur ly, gaý rat ly, eziz ka ka lar.
Ala da sy öý-oja gy her dem de,
Mäh ri ban, mäh re zar, eziz ka ka lar.

Edep hem ter bi ýe, öwüt ber ýän dir,
Og lu na, gy zy na gu jak ger ýän dir,
Öz ge ler bir ýa na olar bir ýan dyr,
Baş la ryň tä ji dir, eziz ka ka lar.

Per zent üçin hem me zat dan geç ýän dir,
Mis li ku ýaş bo lup, nu ryn saç ýan dyr,
Her işi öl çer läp soň ra kes ýän dir,
Işi ne ez ber dir, eziz ka ka lar.

Ha lal zäh met bi len ga za nar aşyn,
Ha lal lyk da be lent tut ýan dyr ba şyn,
Ala-ýa za bes lär, se niň dur mu şyň,
Göw ni gö zel lik den do ly ka ka lar.

Ogul-gy zyn ýü rek bi len söý ýän dir,
Her sö zün de ba lam, gu zym diý ýän dir,
Ala da dyr der diň bol sa duý ýan dyr,
Duý gu çyl-duý gur dyr, eziz ka ka lar.

Ýü rek le riň ba gy, ar kaň da ýan jy,
Bar ly gyn da bol maz gö wün de ün ji,
Me ge rem, dur muş da olar il kin ji,
Iň eziz adam dyr, eziz ka ka lar.

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.

ŞYGRYÝET BOSSANY
ŞÖHRATBOLSUN,

ARK DAG LY 
SER DA RA!

Bu ber ka rar döw le te gel di tä ze za ma na,
Nur ça ýyl ýar kalp la ryň tö rün dä ki hy ýa la,
Ata-ba ba paý ha sy do wa mat dyr-do wa ma,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Wy sal bol ýar ar zuw lar, zäh me te sy lag, sar pa,
Ýe ňiş my dam bi ziň ki, yh las hem ynam bar ka,
Yg rar ly lyk bor ju myz, duý ýas ar ka ma-ar ka,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Ýa ra şy gy yk ba lyň, dost lar do gan sa ýyl ýar,
Mä hir-mu hab bet bi len halk laň kal by ço ýul ýar,
Il bag ty ýar, ýurt abat, bir Ser we re uýul ýar,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Pä him-paý has, pa ra sat dur lar pi kir-aň la ry,
Ro waç lan ýar gel je ge ga dym ýe tiň ýaň la ry,
Be ýik, da na Py ra gyň ar zuw lan ak daň la ry,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Bu gün zy ban dür saç ýar, ar zuw lar mes san-mes san,
Ak ýol la ryň was py na ýet mez müň ga zal, des san,
Jüm le-ja ha na äş gär, jan Wa tan, Türk me nis tan,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Gel je ge giň ýol aç ýar, san ly yk dy sa dy ýet,
Sport, sy ýa hat çy lyk, ylym-bi lim, me de ni ýet,
Bu gün ki ýaş ne sil ler — er tir Wa ta na söý get,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Rys gal-be re ket ýag ýar, zäh met de be kä ni miz,
Ak al tyn, ga ra al tyn, art ýar gen ji-kä ni miz,
Er te ka dö nüp bar ýar jen ne ti me ka ny myz,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Hal kyň ynam, yg ra ry, ge re gi dir — bu ýer ler,
Be ýik Ýü pek ýo lu nyň ýü re gi dir — bu ýer ler,
Buý sanç bi len «mu ňa gö zel Türk me nis tan di ýer ler».
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Ag zy bir, je bis hal kyň was pyn ýaý mak hök ma ny,
Gö rüň, türk men toý tut ýar, gö te ri lip yk ba ly,
Ba ky Bi ta rap ly gy myz bü tin dün ýäň yk ra ry,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Yn san göw ni joş urar, bu Be hiş ti gö ren de,
Ar ka dag tag ly ma ty ulus-ile gö rel de,
Pe der ýo lun ýö ret mek nus ga lyk ýol-ýö rel ge,
Şöh rat bol sun, şan bol sun, Ar ka dag ly Ser da ra!

Türk me nis ta nym
Gi je tüm lü gin den, sa ba yş kyn dan,
Hiç doý ma ryn ga rap gö zel keş biň den.
Köň lüm do ly be genç, şat lyk, joş gun dan
Ar ka dag Ser dar ly Türk me nis ta nym.

My dam saý rar gül-bil bi liň ba gyň da,
Gö ýä, Ar şyň gud ra ty bar da gyň da,
Gün-gün den öz ger ýäň gül za ma nam da,
Ar ka dag Ser dar ly Türk me nis ta nym.

Pa ra hat lyk — gur şap al ýar da şy myz,
Aba dan ýa şa mak, ýü rek jo şu myz,
Ga nat ýaý ýar bi ziň bagt gu şu myz,
Ar ka dag Ser dar ly Türk me nis ta nym.

Ak ar zuw lam sen de, bag tym saý dy gym,
Gur sa gy ma yl ham ber ýän aý dy mym,
Be lent de par la ýar ýa şyl Baý da gym,
Ar ka dag Ser dar ly Türk me nis ta nym.

Em ma her di ýe niň du ra nok pa şyp,
Bol sun!
Esa sy zat sen ba ra men de.
Adam za da şun dan uly bagt tap mak,
Me ger, müm kin däl dir dün ýäň ýü zin de.

BU DUR MUŞ DA...
Şu gü ni ňe söý giň bol sun, er ti ri ňe yna myň,
Hüş gär bol gun, ýyk ma sa ňa yna nan laň yna myn,
No bat be ril me dik ýer de zy ýan et mez dy ma nyň,
Di liň den be la gal saň, kyn bol ýar bu dur muş da.

Ataň ho şa lap çöp län paý ha syn dan akyl al,
Ýyl la ryn sep län enäň, yh la syn dan akyl al,
Gö wün ler niň küý se gin göz le rin den ka kyp al,
Al kyş al, my dam işiň oň bol ýar bu dur muş da.

Hiç mag tan ma, eden işiň il gör sün, goý, il öw sün,
Bö wet ler de bü dü räň de ke sil me sin hö we siň,
Eg sil me jek umyt la ryň, er tir le ri ňi be ze sin,
Mak sa dy ýok lar gu ry san bol ýar bu dur muş da.

Aşir 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.

Haý ran gal ýan ne pis lig ne ala jaň,
Ar zuw la ýar ba ky ömür sa gat jan,
Me ger yl ham al ýar tä miz sa ba dan,
El iş le ri Ogu la bat ejä niň.

Ala ja gör kü ni nir den alyp dyr?
Ak ga ra sa pa gy emaý sal nyp dyr,
Goç ýi gi di, mäh rem gy zy be zäp dur,
El iş le ri Ogu la bat ejä niň.

Ýü rek le re yl ham ber ýär, nur ber ýär,
Se re deň de ta ry hy ma ýol sal ýar,
Was pyn et sem müň des sa na syg ma ýar,
El iş le ri Ogu la bat ejä niň.

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.
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GAR GYZ
he ka ýa

Agyr ýa gan gar ly gi je dün ýä inen soň, 
oňa ene-ata sy Gar gyz di ýip at go ýup dy. Il 
için de seý rek duş ýan bu at bir eşi de niň 
ýa dyn da gal ýar dy.

Gar gyz ak gar ýa ly ak map raç ýüz li, 
eden li den ejap ly gyz dy. Aý aý la nyp ol de-
rek ýa ly sy rat ly gyz bo lup ýe ti şip di. Gy-
zyň gö zel li gi «men» di ýen ýi git le ri özü ne 
ben di ed ýär di. Ýö ne Gar gyz ýi git ler söz 
aýt sa lar-da ka bul et män, «Enem-atam 
ki me ber se, şol me niň bag tym dyr» di-
ýer di.

Bir gün oba nyň Me de ni ýet öýün de ge-
çi ril jek Tä ze ýyl baý ram çy ly gyn da Gar-
pa my gyň keş bin de çy kyş et mek üçin de-
giş li ýol baş çy la ryň bi ri Gar gyz dan ha ýyş 
et di. Gyz mu ňa göw ne me di. Ug ra dy lan 
we kil:

— Ýaý dan ma, se niň keş biň hut Gar pa-
my ga ky bap ge lip dur. Sen ýüz ler çe gyz-
la ryň için den saý la nyp alyn dyň. Ol ýer de 
uly bir et me li iş ýok, di ňe Aýaz ba ba nyň 
ýa nyn da ýö re seň bol ýar – diý di.

Gar gyz bu ýag da ýy eje si ne aý dan da, 
ol:

— Göw nü ňe ge ňeş, gy zym – diý di.
 Gar gyz kän oý lan dy. Oba nyň 

Me de ni ýet öýün den ge len we kil bol sa 
ola ra bir nä çe sa par ba ryp, ahy ry onuň 
ra zy ly gy ny al dy.

Me de ni ýet öýün de ge çi ril jek Tä ze ýyl 
baý ra myn da Gar gy za gar ýa ly ak köý-
nek, ýa ka sy öw şün atyp du ran ak don 
geý dir di ler. Ak do nu nyň üs tün den gaýd-
ýan go şa örüm şar ga ra sa çy gy zy has-da 
nu ra na gör kez ýär di. Eli ak ja el lik li, bir eli 
şar ly gy zy Aýaz ba ba nyň keş bin de çy kyş 
et jek ada myň ýa ny na elt di ler. Aýaz ba ba 
oňa:

— Gel, gy zym, Gar pa myk, ine, ne sip 
bol sa, ra ýat la ry my zy baý ram çy ly gy bi-
len gut la rys. Hiç tol gun ma gyn, gü ler ýüz 
bi len ýa nym da aý lan saň bol ýar, bar söz-
le me li sö zi özüm aý da ryn – diý di.

Gar gyz ak silk me tel pek li, ak don ly, 
ak sak ga ly dö şü ni ýa pyp du ran, murt la-
ry ýü zü niň es li ýe ri ni tu tup du ran Aýaz-
ba ba nyň gö deň si den saý hal ly söz le ri ni 
diň läp, ony gar ta şan ýa şu lu la ryň bi ri ha-

sap la dy.
Da ba ra baş lan dy. Aýaz ba ba ça ga la ra 

ni ýet le nen sow gat ly hal ta sy ny eg ni ne 
atyp, bir eli ne ha sa ny alyp, Gar pa myk 
bi len sah na çyk dy. Da ba ra ýyg na nan mä-
hel le ola ry uly şow hun bi len gar şy la dy. 
Şeý dip olar be ze len Tä ze ýyl ar ça sy nyň 
da şyn dan aý la nyp, mä re kä ni gut lap ug-
ra dy.

Aýaz ba ba tej ri be li eken. Ol her hi li 
söz le ri ta pyp ça ga la ryň-da, ulu la ryň-da 
baý ra my ny gut la ýar dy. Ara syn da-da:

— Ha ny, gy zym, Gar pa myk, ça ga la ra 
ge ti ren sow ga dy my zy gow şu ra ly – di ýip, 
ar ka syn dan hal ta ny dü şü rip, Gar pa my-
gyň kö me gi bi len goş gy, aý dym aý dan 
ça ga jyk la ra sow gat paý la ýar dy.

Baý ram çy lyk da ba ra sy es li wag ta çek-
di. Ahy ry Aýaz ba ba:

— Eziz adam lar, bi ziň Gar pa myk bi len 
ýe ne-de bar ma ly ýer le ri miz bar, so ňam 
biz bol ýan me ka ny my za — uzak-uzak 
ül ke ler dä ki buz ly me ka ny my za do lan-
ma ly. Tä ze ýy ly ňyz bi len biz si zi ýe ne-de 
bir ge zek gut la ýa rys. Tä ze ýy ly ňyz dü-
şüm li bol sun, mäh ri ban adam lar! – di ýip, 
olar bi len hoş laş dy.

Aýaz ba ba kü ti el li gi bi len Gar pa my-

Gut la ýa rys!

«MA LI ÝE ÇI» — çem pi on!
Ýa kyn da je mi jem le nen «Türk me nis tan — 

ru hu be lent li giň we sag dyn ly gyň ýur dy» at ly 
XII Uni wer sia da nyň çä gin dä ki fut bol bäs le-
şi gi ýur du myz da Tä ze ýyl baý ra my nyň bel-
le nil ýän gün le ri ne öz bo luş ly öwüş gin çaý dy.

Çe ke le şik li ge çen ýa ryş da, Bi ziň — Türk-
men döw let ma li ýe ins ti tu ty my zyň ta lyp la-
ryn dan dü zü len «Ma li ýe çi» fut bol to pa ry myz 
ýe ňiş ga zan dy. Ýur du my zyň ýo ka ry okuw 
mek dep le ri niň to par la ry nyň 16-sy nyň gat-
naş ma gyn da ge çen ýa ryş da, şeý le uly üs-
tün li ge eýe bol ma gy tej ri be li tä lim çi ler Igor 
Omel çen ko nyň hem-de Ke mal Gur ba no wyň 
ha ly pa ly gyn da ky ir gin siz tür gen le şik le riň 
mi we si dir. Bäs le şik eý ýäm «A» hem-de «B» 
to par ça lar da ky du şu şyk lar dan diý seň ýi ti 
hä si ýe te eýe bol dy. Ins ti tu ty my zyň «A» to-
par ça da ky gö re şi bi rin ji orun da ta mam la dy. 

Bu to par ça da ikin ji or ny Türk men döw let 
be den ter bi ýe we sport ins ti tu ty eýe le di. To-
par la ryň iki si hem ýa rym fi nal da ky gar şy daş-
la ry ny ýeň li şe se ze war et me giň höt de sin den 

gel di ler. Mu nuň özi fi nal du şu şy gy nyň şu to-
par la ryň ara syn da geç me gi ni şert len dir di. 
Şun luk da, gar şy da şy ny 1:0 ha sa byn da ýe ňen 
Türk men döw let ma li ýe ins ti tu ty my zyň «Ma-
li ýe çi» fut bol to pa ry Uni wer sia da nyň ýe ňi ji si 
diý lip yg lan edil di. Soň ky ýyl lar da fut bol to-
pa ry my zyň Uni wer sia da nyň bäs le şi gin de 
şow ly çy kyş ed ýän di gi ni, yzy gi der li kä mil-
leş ýän di gi ni aý ra tyn bel le mek ge rek. To pa-
ryň us sat la ryň bir nä çe si ni özün de jem le ýän 
dü zü mi onuň kä mil tak ti ki aý ra tyn ly gy bi-
len ut ga şyp, aja ýyp saz la şy gy eme le ge tir ýär. 
Mu nuň özi, to pa ry my zyň gel jek ýyl lar da hem 
uly üs tün lik le re eýe bol jak dy gy ny aý dyň ly gy 
bi len gör kez ýär. Biz hem us sat tür gen le ri-
mi zi my na syp ýe ňşi bi len pro fes sor-mu gal-
lym la ry my zyň, bag ty ýar ta lyp ýaş la ry my zyň, 
şeý le-de ga ze tiň dö re di ji lik to pa ry nyň adyn-

dan gyz gyn gut la ýa rys. Ýe ňiş li men zil le ri 
na zar la ýan Wa ta ny myz da di ňe üs tün lik ler 
hemra ňyz bol sun.

«MA LI ÝE ÇI»

gyň ak gar ýa ly el lik li je sag eli ni emaý bi len çep 
eli niň üs tün de goý du-da, zer do la nan ha sa sy ny 
tyr kyl da dyp, giň ýaý lym ly zal dan çy kyp ug ra dy.

Gar pa myk mä re ke den daş la şan des si ne 
Aýaz ba ba nyň elin den eli ni çe kip aýyr dy. Ba ryp 
aý ra tyn otag da do nu ny çy ka ryp, özü ne ti mar 
ber di. Aýaz ba ba hem aý ra tyn ge ýim-ge jim üçin 
ni ýet le nen otag da eşik le ri ni çal şy ryp, ga pa çyk-
dy. Gar gyz Aýaz ba ba nyň ha ky ky keş bi ni gö rüp 

haý ran bol mak dan ýa ňa bir den al jy ran ýa ly et di-
de, özü ni dür se mä ge ça lyş dy. Çün ki al nyn da du-
ran goň şy oba syn dan ge lip, bir mek dep de okan 
Aýaz han dy. Ýi git:

— Gar gyz, nä me ta na ma dyň my, men synp da-
şyň Aýaz han. Hä li al jy raň ňy ýag da ýa sal ma ýyn 
di ýip, özü mi ta nat ma dym, Aýaz ba baň eşi gin de 
bo lam soň, se nem aň şyr ma dyň – diý di.

Gar gyz Aýaz ha ny bi rin ji sa par gör ýän ýa ly 
boý dan-ba şa syn lap, ge çen gün le ri niň ýat la ma-
la ry na do lan dy.

Mun dan bir nä çe ýyl ozal Aýaz han oňa ýü rek 
mäh ri ni be ýan edip di. Em ma ýi git nä çe öze len-
se-de, Gar gyz onuň sö zü ne kal byn dan orun ber-
män di. Ine, bu gün bol sa ol baý ram gü nün de ýi git 
bi len uly bir baý ram çy lyk çä re si ne da hyl bol dy. 
Bol ýan zat la ra haý ran ga lan gyz öz ýa nyn dan pi-
kir um ma ny ny boý la dy. Şol pur sat gar şy syn da 
du ran ýi git oňa my la ýym lyk bi len ýüz len di:

— Gar gyz, iki mi zi toý gü nün de du şu ran yk bal 
bel ki, soň ömür li gem du şu ra ýa dy-da ...

Gar gyz utan jaň lyk bi len ba şy ny aşak sal dy...
Da şar da güý je ýän ak gar bol sa iki ýaş ju wa-

nyň ýo lu ny bar ha agar dyp ola ra ak bagt ar zuw 
ed ýä ne meň ze ýär di...

Ju ma gel di SA LA MOW.
«Ma li ýe çi».


