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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň talyplar we
okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky

ÇYKYŞY
(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Men şu gün siziň bilen duşu
şyp, Garaşsyz, Bitarap Watany
myzyň geçen taryhy ýoly, mähri
ban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş
ösüşi, häzirki ýaşlarymyzyň döw
letiň, jemgyýetiň, ene-atanyň we
maşgalanyň öňündäki wezipe
borçlary hakynda umumy sapak
geçmek barada karara geldim.
Ilki bilen, sizi ýurdumyzyň jemgy
ýetçilik durmuşynda möhüm orny
eýeleýän Bilimler we talyp ýaşlar
güni hem-de 2021-2022-nji täze
okuw ýylynyň başlanmagy myna
sybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Ýene-de sanlyja günlerden
Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna
eýe bolanyna 30 ýyl dolýar. Bu
örän möhüm senedir. Şoňa gö
rä-de, halkymyz altyn sahypalar
bilen taryha girjek «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşma
gyň Watany» diýlip yglan edilen
ýylyň her gününi şanly wakalara,
zähmet üstünliklerine besleýär.
Biz altyn güýzüň ilkinji günün
de Bilimler we talyp ýaşlar gününi
hem Garaşsyzlygymyzyň berka
rarlygyny, milli bilim ulgamynyň ok
gunly ösýändigini alamatlandyrýan
wakalar bilen garşylaýarys. Bu gün
baý many-mazmunly, ýokary döre
dijilik ruhuna ýugrulan çäreler eziz

Diýarymyzyň ähli sebitlerini gurşap
alýar. Şol çäreler döwlet Garaşsyz
lygymyzy, bagtyýar durmuşymyzy
dabaralandyrmak bilen, bilimler
baýramynyň ägirt uly ähmiýetini
açyp görkezýär.
Mähriban ýaşlar!
Men «Türkmeniň döwletlilik ýö
relgesi» kitabymda: «Iň gymmatly
miras terbiýedir, terbiýäniň özeni
bolsa ylym-bilimdir» diýip belläp
dim. Biz toplanan ylym-bilim tej
ribämiziň esasynda XXI asyrda
durnukly ösüşi üpjün edýäris.
Biz asylly däbimizi dowam edip,
şu gün hem Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ag
zalarynyň, Mejlisiň deputatlary
nyň, jemgyýetçilik guramalarynyň
wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň
gatnaşmagynda häzirki zaman
multimedia enjamlarydyr sanly
tehnologiýalar bilen üpjün edilen
döwrebap orta mekdepleriň bir
näçesini dabaraly açyp ulanmaga
berýäris.
Bilimler dünýäsine ilkinji ge
zek gadam basýan körpelerimi
ze ýadygärlik sowgat hökmünde
«Bilimli» atly kompýuterleri gow
şurýarys. Türkmen, iňlis, rus dil
lerindäki maglumatlary özünde
jemleýän bu kompýuterleriň öz
ýurdumyzda öndürilendigi aýratyn
buýsançlydyr.

Şunuň bilen baglylykda, ýaş
lara berjek öwüdim — hemişe
ylym-bilime,
pähim-paýhasa,
akyl-danalyga teşne boluň! Ylymbilim ynsany belende göterýär.
Şoňa görä-de, ýurdumyzda ýaş
nesillerimiziň bilim almagy, hünär
öwrenmegi üçin ähli mümkinçilik
leri döredýäris. Uly höwes bilen
okamak, öwrenmek, döretmek,
eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak bolsa
bagtyýar ýaşlarymyzyň borjy diýip
hasaplaýaryn.
Eziz ýaşlar!
Mukaddes Garaşsyzlyk biziň
ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üs
tünliklerimiziň binýadydyr. Üçünji
müňýyllygyň öň ýanynda — 1991nji ýylda Türkmenistanyň döwlet
Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi ta
rapyndan ykrar edildi. Netijede,
ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy
durmuşynda düýpli özgertmelere
badalga berildi.
Elbetde, 30 ýyl taryh üçin uzak
möhlet däl. Muňa garamazdan,
şu döwrüň içinde ýurdumyzyň de
mokratik, hukuk we dünýewi döw
let gurluşynyň binýatlaryny yzygi
derli berkitdik. Ykdysadyýetimizi
döwrebaplaşdyrmak, döwletimiziň
dünýä bileleşigindäki ornuny ýo
karlandyrmak boýunça ägirt uly
işleri amala aşyrdyk. Türkmenis

tanyň iň täze taryhyna şöhratly
sahypalary ýazdyk.
Garaşsyzlygymyzyň ilkinji gün
lerinden ýurdumyz parahatçylygy,
dost-doganlygy dabaralandyrýan
oňyn Bitaraplyk ýoluny saýlap al
dy. Dünýä döwletleri, halkara gu
ramalar bilen özara bähbitli gatna
şyklary ýola goýdy.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabryn
da Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasy tarapyndan
taryhy Kararnamanyň kabul edil
megi bilen, Garaşsyz döwletimiz
hemişelik Bitaraplyk hukuk ýag
daýyna eýe boldy. Türkmenistan
dünýäde Birleşen Milletler gura
masy tarapyndan resmi taýdan yk
rar edilen ilkinji Bitarap döwletdir.
2015-nji ýylda bu guramanyň Baş
Assambleýasy tarapyndan «Türk
menistanyň hemişelik Bitaraplygy»
atly Kararnama täzeden makullan
dy. Şeýle hem biziň başlangyjymyz
bilen 12-nji dekabr «Halkara Bita
raplyk güni» diýlip ykrar edildi.
Eýsem, Bitaraplyk bize näme
berdi? Bitaraplyk asuda, agzybir,
parahatçylykly, abadan durmuşda
ýaşamaga ýol açdy. Ähli dünýä ýurt
lary bilen dostlukly, ynsanperwer,
medeni, ykdysady gatnaşyklary ös
dürmäge giň mümkinçilik döretdi.
(Dowamy 2-nji sahypada).

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— ÝAŞLARYMYZ ÄHLI GÜÝÇLERINI, BILIMLERINI HEM-DE
BAŞARNYKLARYNY WATANYMYZYŇ ÖSÜŞLERINE BAGYŞ ETMELIDIRLER
Milli Liderimiz ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada umumy sapak geçdi
AŞGABAT, 1-nji sentýabr (TDH). Şu gün
paýtagtymyzyň Maslah at köşg ünde hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw
ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw
sapagyny geçdi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlar
bilen salamlaşyp, talyplary we okuwçylary ýur
dumyzda bellenilýän uly baýramçylyk — Bilim
ler we talyp ýaşlar güni hem-de Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllygy
bilen gutlady.
Siz bilen duşuşmak, pikir alyşmak, duýgulary
paýlaşmak, Garaşsyzlyk ýyllarynyň içinde ga
zanylan üstünlikleri beýan etmek — hemmämiz
üçin uly taryh. Şol nukdaýnazardan, men hem
döwlet Baştutany, Belent Serkerdebaşy, mugal
lym, professor, akademik hökmünde şu gün siz
bilen duşuşyp ähli ugurlar boýunça beýan bilen
çykyş etmek barada karara geldim diýip, hormat
ly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ýygnananlara ýüzlendi.
Soňra duşuşyga gatnaşyjylar milli Liderimiziň
çykyşyny uly üns bilen diňlediler.
Men şu gün siziň bilen duşuşyp, Garaşsyz, Bi
tarap Watanymyzyň geçen taryhy ýoly, mähriban
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş ösüşi, häzirki ýaş
larymyzyň döwletiň, jemgyýetiň, ene-atanyň we
maşgalanyň öňündäki wezipe borçlary hakynda
umumy sapak geçmek barada karara geldim di
ýip, hormatly Prezidentimiz köp adamly auditori
ýa ýüzlendi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananla
ry ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda mö
hüm orny eýeleýän Bilimler we talyp ýaşlar
güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň
başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlap,
ýene-de sanlyja günlerden Türkmenistanyň
Garaşsyzlygyna eýe bolanyna 30 ýyl dolýandy
gyny belledi.
Bu örän möhüm senedir. Şoňa görä-de, halky
myz altyn sahypalar bilen taryha girjek «Türkme
nistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» diýlip yglan edilen ýylyň her gününi şanly

wakalara hem-de zähmet üstünliklerine besleýär
diýip, milli Liderimiz nygtady.
Biz altyn güýzüň ilkinji gününde Bilimler we ta
lyp ýaşlar gününi milli bilim ulgamynyň okgunly
ösýändigini alamatlandyrýan wakalar bilen gar
şylaýarys. Bu gün baý many-mazmunly, ýokary
döredijilik ruhuna ýugrulan çäreler eziz Diýary
myzyň ähli sebitlerini gurşap alýar. Şol çäreler
mukaddes döwlet Garaşsyzlygymyzy, bagtyýar
durmuşymyzy dabaralandyrmak bilen, bilimler
baýramynyň ägirt uly ähmiýetini açyp görkezýär
diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ýaşlara ýüzlenip, «Türkmeniň döwletlilik ýörelge
si» kitabynda «Iň gymmatly miras terbiýedir, ter
biýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir» diýip belländi
gini ýatlatdy.
Biz toplanan ylym-bilim tejribämiziň esasynda
XXI asyrda durnukly ösüşi üpjün edýäris diýip,
hormatly Prezidentimiz nygtady.
Biz asylly däbimizi dowam edip, şu gün hem
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslaha
tynyň agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, jem
gyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hormatly
ýaşulularyň gatnaşmagynda häzirki zaman mul
timedia enjamlarydyr sanly tehnologiýalar bilen
üpjün edilen döwrebap orta mekdepleriň birnä
çesini dabaraly açyp ulanmaga berýäris. Bilim
ler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan körpe
lerimize ýadygärlik sowgat hökmünde «Bilimli»
atly kompýuterleri gowşurýarys. Türkmen, iňlis,
rus dillerindäki maglumatlary özünde jemleýän
bu kompýuterleriň öz ýurdumyzda öndürilendigi
aýratyn buýsançlydyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidenti
miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlara he
mişe ylym-bilime, pähim-paýhasa, akyl-danalyga
teşne bolmagy öwüt berdi. Ylym-bilim ynsany be
lende göterýär. Şoňa görä-de, ýurdumyzda ýaş
nesillerimiziň bilim almagy, hünär öwrenmegi
üçin ähli mümkinçilikleri döredýäris.
Döwlet Baştutanymyz uly höwes bilen oka
magy, öwrenmegi, döretmegi, eziz Watanymy
zyň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmagy

bagtyýar ýaşlarymyzyň borjy hasaplaýandygyny
aýtdy.
Milli Liderimiz ýaşlara ýüzlenip, mukaddes
Garaşsyzlygyň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üs
tünliklerimiziň binýady hökmünde ähmiýetini aý
ratyn belledi. Üçünji müňýyllygyň öň ýanynda
— 1991-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet Garaş

syzlygy dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edildi.
Netijede, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy dur
muşynda düýpli özgertmelere badalga berildi.
Elbetde, 30 ýyl taryh üçin uzak möhlet däl. Mu
ňa garamazdan, şu döwrüň içinde ýurdumyzyň
demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň
binýatlaryny yzygiderli berkitdik. Ykdysadyýetimizi

döwrebaplaşdyrmak, döwletimiziň dünýä bileleşi
gindäki ornuny ýokarlandyrmak boýunça ägirt uly
işleri amala aşyrdyk. Türkmenistanyň iň täze tary
hyna şöhratly sahypalary ýazdyk diýip, hormatly
Prezidentimiz sözüni dowam etdi.
(Dowamy 3-nji sahypada).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky

ÇYKYŞY
(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)
(Başlangyjy 1-nji sahypada).

Bitaraplyk biziň parahatçylygy, dost
lugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy,
ösüşi dabaralandyrýan taglymatymyz
dyr. Bitarap Türkmenistanyň daşary sy
ýasaty parahatçylygyň ýoludyr, dünýä
halklaryny dost-doganlyga çagyrýan ýol
dur. Aşgabat şäherinde Birleşen Milletler
Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni
alyş diplomatiýasy boýunça sebit merke
ziniň açylmagy hem Bitaraplygymyzyň
parahatçylygy goldamakda uly ähmiýeti
niň bardygyny aýdyň tassyklaýar.
Birleş en Milletler Gur am as yn yň
Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisin
de Türkmenistanyň başlangyjy bilen
«2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk
we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama
kabul edildi. Bu gün Bitarap Türkme
nistan dünýäde parahatçylygy dörediji
döwlet hökmünde tanalýar. Şonuň üçin
hem ýurdumyzda 2021-nji ýyly «Türk
menistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýyly diýip yglan et
dik. Biziň oňyn Bitaraplyk syýasatymyz
halkymyzyň şöhratly taryhyndan, asylly
däplerinden gözbaş alýar.
Men iň «Türkm en ist an — Bit ar ap
lygyň mekany» kitabymda belleýşim
ýaly, eger-de milletiň erkana we özerk
li ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşla
rynyň öz dünýäsinde erkana, parahat
ýaýnaýşyna meňzetsek, olar şunda öz
goşa ganatlaryna daýanýandyrlar. Şeý
lelikde, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk hem
türkmen döwletiniň goşa ganatydyr!
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Bu gün Bitarap Türkmenistan sebit,
yklym, umumadamzat ähmiýetli baş
langyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär.
Durnukly ösüş maksatlary, öňüni alyş
diplomatiýasy, derwaýys sebit mesele
leri boýunça daşary syýasy we geoyk
dysady başlangyçlarymyz döwletimiziň
dünýä jemgyýetçiliginiň umumadamzat
ähmiýetli çözgüdine anyk goşant goş
ýandygyny görkezýär. Biziň halkara
başlangyçlarymyz Birleşen Milletler Gu
ramasy we beýleki abraýly düzümler ta
rapyndan yzygiderli goldanyp gelinýär.
Şeýdip, gönezliginde parahatçyly
gy döretmek sungaty duran Bitaraplyk
syýasatymyzyň netijesinde, dünýäniň
geosyýasy giňişliginde «Türkmenistan»
atly parlak ýyldyz döredi.
Eziz ýaşlar, bu hakykaty siziň ähliňiz
ata Watanymyza buýsanç duýgusyny
oýarýan taglymat hökmünde kalbyňyz
da götermelisiňiz! Bu taglymat pederle
rimiziň arzuw-ynamyndan, yhlasyndan
wysal bolan berkarar döwletimiziň gel
jegine jogapkär nesil, kalby hyjuwdan
doly ýaşlar hökmünde sizi belent mak
satlara ruhlandyrmalydyr.
Garaşsyzlyga eýe bolanymyzdan
soňra, biz döwlet nyşanlarymyzy —
Döwlet baýdagymyzy, Döwlet tugra
myzy, Döwlet senamyzy döretdik. Gah
rymançylykly we şöhratly taryhymyzy
dikeltdik. Garaşsyz, baky Bitarap Wata
nymyz hakyndaky iňňän beýik, mukad
des düşünjelerimizi Ýer ýüzüne aýan
etdik.
Durmuşdaky ähli düşünjedir bilimler
Watandan başlanýar. Äpet Ýer togala
gynyň Ýewraziýa yklymynda ýerleşýän
Türkmenistan biziň eziz Watanymyzdyr,
ata-babalarymyzdan miras galan we
soňky nesillere galjak bahasyna ýetip
bolmajak gymmatlykdyr. Bu nurana top
ragy söýmek, goramak, gülletmek biziň
her birimiz üçin parzdyr. Biziň at-ab
raýymyz, mertebämiz we derejämiz şu
topragyň şöhratyny belende göterip bil
şimize baglydyr. Ata Watanymyzyň her
daban ýeri biziň iň beýik mukaddesligi
mizdir.
Gadyrly ýaşlar!
Men ýaşlygymdan halkymyzyň dur
muşyny, dünýägaraýşyny, watançyly
gyny, ahlak kadalaryny, türkmen diliniň
söz baýlygyny özünde jemleýän nakyl
lary depderlerime belläp almagy endik
edindim. Meniň toplap, ulgamlara sa
lan nakyllarymyň esasynda taýýarlanan
«Paýhas çeşmesi» atly kitapda şeýle
sözler bar: «Adam edebinden tana
lar, ýurt — tugundan». Bu gün Garaş
syz ýurdumyz öz Döwlet baýdagy bilen
dünýäde giňden tanalýar. Biziň ýaşyl
baýdagymyz dostlugyň we parahat
çylygyň baýdagydyr! Döwlet baýdagy
galdyrylyp, Döwlet senasy ýaňlananda,
biziň her birimiz buýsanç bilen ör turýa
rys. Munuň özi bütin durkuň bilen Wa
tan mukaddesligine uýmakdyr!
Esasy Kanunymyz bolan Konstitu
siýamyz bolsa şöhratly geçmişimiziň,
häzirki günümiziň hem-de beýik gel
jegimiziň belentligini, agzybirligimi
ziň, jebisligimiziň, abraý-mertebämiziň
synmazlygyny kepillendirýän milli gym
matlygymyzdyr.

Mähriban ýaşlar!
Ata-babalarymyzyň geçen gahry
mançylykly ýoly, Watanymyzyň şöhratly
taryhy görelde mekdebidir. Halkymyzyň
taryhy örän gadymy bolup, ol müňýyl
lyklary öz içine alýar. Türkmenler şu
mer, hindi, hytaý, müsür, grek, latyn
amerikasy halklary ýaly, dünýä gaýta
lanmajak maddy we ruhy gymmatlykla
ry bagyş eden gadymy halklaryň biridir.
Birinji müňýyllygyň başynda Beýik
Hun şa döwleti, Rim we Hytaý imperi
ýalary bilen bäsleşen Parfiýa türkmen
leriniň patyşalygy, ikinji müňýyllykda
Hindistana çenli gol ýaýradan Gaznaly
türkmenleriniň döwleti, Hytaýdan Or
taýer deňzine çenli öz täsirini ýetiren
Seljuk türkmenleriniň döwleti, ylmyň,
medeniýetdir sungatyň gaýtalanmajak
nusgalaryny miras galdyran Köneür
genç, Garagoýunly we Akgoýunly türk
menleriniň döwletleri Türkmenistanyň
hem-de türkmen halkynyň taryhy ýo
lunyň örän beýikdiginiň anyk delilleri
bolup durýar.
Siz gadymy ýazuw çeşmelerine,
meşhur taryhçylaryň işlerine nazar aý
lap görüň! Olarda türkmen halkynyň
adamzat taryhynyň dowamynda para
hatçylyk, ynsanperwerlik däplerine yg
rarly bolandygy, beýik taryhy we mede
niýeti döredendigi ykrar edilýär.
Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan,
Mälik şa, Soltan Sanjar ýaly beýik şah
syýetlerimiziň döreden kuwwatly türk
men döwletleri dünýä taryhyna altyn
sahypalary ýazdy. Görogly beg, Baý
ram han, Soltan Jelaleddin, Keýmir kör,
Gowşut han ýaly merdana gahrymanla
rymyz il-ýurt üçin ata çykypdyrlar. Wa
tan goragy ugrunda janyny orta goýan
milli gahrymanlarymyzyň ömür ýollary
nesiller üçin mertligiň hem-de gaýduw
syzlygyň nusgalyk mekdebidir.
Akyld ar şah yr ym yz Magt ymg uly
Pyragy:
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň.
Gül-gunçasy — gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türkmeniň —
diýip, ata Watana, mähriban halka bo
lan buýsanjyny örän şahyrana beýan
edipdir.
Türkmen topragy gadymyýetden bäri
şäher medeniýetiniň gülläp ösen meka
nydyr. Bu toprakda Merw, Gürgenç, Nu
saý, Abiwerd, Dehistan, Sarahs, Amul,
Zemm, Şähryslam ýaly uly şäherler
döräpdir. Ol şäherler durmuşyň gülläp
ösen ýerleri, iri ylym-bilim merkezleri
bolupdyr. Orta asyr türkmen şäherleri
dünýä ylmynyň, medeniýetiniň, edebi
ýatynyň we sungatynyň öňe gitmegin
de, baýlaşmagynda aýratyn hyzmatlary
bitiripdir.
Umumadamzat medeni ösüşine täsi
rini ýetiren Margiana, Baktriýa, Horezm,
Parfiýa, Seljuk türkmen medeniýetleri,
Merwiň, Nusaýyň, Ürgenjiň, Abiwerdiň,
Dehistanyň taryhy-medeni ýadygärlikle
ri bütin dünýäde bellidir.
Men «Ahalteke bedewi — biziň buý
sanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy
batly bedew», «Atda wepa-da bar, sa
pa-da», «Arşyň nepisligi», «Parahat
çylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»,
«Türkmen medeniýeti», «Çaý — mel
hem hem ylham», «Türkmenistan —
Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Türkmen
alabaýy» ýaly kitaplarymda halkymyzyň
dünýä medeniýetine goşan nusgawy
gymmatlyklaryndan söz açdym.
Kaşaň köşkleri, metjit-medreseleri,
kerwensaraýlarydyr kitaphanalary bilen
şöhratlanan mukaddes topragymyzyň
üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly di
ňe geografik we ykdysady taýdan däl,
eýsem, ylym-bilim, medeniýet babatda
hem Gündogar bilen Günbatary birleş
diripdir.
Türkmen döwletlerinde ylym-bilimiň
ösmegine elmydama uly üns berlipdir,
munuň üçin tagalla we serişde gaýgy
rylmandyr. Şeýlelikde, şol döwletlerde
Muhammet Horezmi, Abu Reýhan Biru
ny, Ibn Sina, Fahreddin Razy, Abu Bekir
Muhammet as-Suly, Abdyrahman Ha
zyny, Omar Haýýam ýaly beýik alymlar
we akyldarlar döräpdir.
Biz taryhyň dowamynda toplanan tej
ribelerden, döwrümiziň ösüşinden we
talaplaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň
paýtagtynda we welaýat merkezlerinde
döwrebap kitaphanalary gurduk. Aşga
bat şäherindäki «Asma ýolda», welaýat
merkezlerindäki kitaphanalarda asman
jisimlerini synlamaga, älem giňişligini
öwrenmäge niýetlenen kuwwatly teles
koplary goýduk.
Ylymlar akademiýasynyň garama
gyndaky institutlarda, Tehnologiýalar
merkezinde, pudaklaýyn ylmy-barlag
edaralarynda, ýokary okuw mekdeple
rinde düýpli, täzeçe ylmy-barlag işlerini
alyp barmak üçin zerur şertleri döretdik.

Bu işler Türkmenistanyň ylmyny dünýä
de iň öňdebaryjy, abraýly orunlara çy
karjak alymlaryň, inžener-tehnologlaryň
täze nesliniň kemala gelmegine ýardam
berýär.
Men «Türkmenistan — Beýik Ýüpek
ýolunyň ýüregi» kitabymda döwletimiziň
dünýädäki şan-şöhratyny, at-abraýy
ny has-da beýgeltmäge goşant goşjak
ýaşlarymyz barada arzuwlarymy beýan
edipdim. Siziň bilen duşuşyga gaýtma
zymdan öň şol setirlere gaýtadan na
zar aýladym. Şol arzuwlarymy şu okuw
sapagyna hem goşmagy makul bildim.
Häzir şony okap bereýin, siz depderleri
ňize belläp alyň-da, olary okuwda, işde,
durmuşda özüňize kada ediniň:
«Biziň topragymyzda ýene-de dünýä
ylmynda iňňän wajyp ähmiýetli açyşla
ry edip, şamçyrag — ýolgörkeziji boljak
eserleri döretjek birunylaryň, lukman
hekimleriň, mäne babalaryň, horezmile
riň, farabylaryň, merwezileriň, amulyla
ryň, zamahşarylaryň, kubralaryň, nese
wileriň, massonlaryň we sarianidileriň,
jykyýewleriň hem-de atanyýazowlaryň
dörejekdigine men berk ynanýaryn».
Eziz ýaşlar!
Biziň üçin Watandan beýik gymmat
lyk, halkymyzdan eziz düşünje ýokdur.
Ata-babalarymyzyň «Towşana — dog
duk depe», «Müsürde şa bolandan, öz
iliňde geda bol», «Ilim-günüm bolmasa,
Aýym-Günüm dogmasyn», «Ýaryndan
aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aý
rylan ölinçä aglar» ýaly dürdäne sözle
rinde Watanyň gadyr-gymmaty, mukad
desligi ör-boýuna galýar.
Sebäbi Watanyň her daban ýeri, her
gysym topragy biziň üçin mukaddes
dir. «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»
kitabymda merdana, batyr, gaýratly
hem-de edenli türkmen serkerdesi Sol
tan Jelaleddin bilen bagly bir rowaýaty
getiripdim. Şol rowaýatda şeýle gürrüň
berilýär:
Bir gezek söweşde serkerde agyr
ýaralanypdyr. Tebipler näçe em etselerde, sagalmandyr. Şonda serkerde:
— Maňa Watanymyň bir gysym top
ragyny getirseňiz, sagalýan — diýipdir.
Tizden-tiz gadymy Wasa adam ýol
lapdyrlar. Atlynyň giden yzyna garap,
Jelaleddin umytly garaşyp ýatypdyr.
Umytda hem uly güýç bar! Ahyrda atly
bir düwünçekde Wasyň topragyny we
Amyderýanyň bir jürdek suwuny alyp
gelipdir. Serkerdäniň şähdi açylypdyr we
tizden sagalyp, aýak üstüne galypdyr.
Bu rowaýata ünsi çekmek bilen, biziň
her birimiziň, şol sanda ýaşlarymyzyň
ýürekleriniň eziz Watanymyz, mähriban
halkymyz bilen birdigini nygtamak isle
ýärin.
Ýüregi «Mähriban halkym, eziz Wata
nym, jan Türkmenistanym!» diýip urýan,
ilimiziň baky bagtyýarlygy, ýurdumyzyň
beýik geljegi üçin okaýan, zähmet çek
ýän ýaşlar biziň buýsanjymyzdyr. Halk
hem Watan baradaky mukaddes dü
şünjeler ýigitlerimiziň we gyzlarymyzyň
köňülleriniň owazy, dilleriniň senasy
bolmalydyr. Ýaşlarymyz ähli güýçlerini,
bilimlerini hem-de başarnyklaryny Wa
tanymyzyň ösüşlerine, dünýädäki ab
raý-mertebesiniň has-da belende gal
magyna bagyş etmelidir.
Men maslahat bolan ýerde söweşe
ornuň ýokdugyny zynharlan Oguz ha
na, ýigidiň abraýyny onuň gahrymançy
lygyna, pähimine garap kesgitlän Gor
kut ata, dostlaryny dogan eýlän Görogly
bege ady ebedilige öwrülen gahryman
lar hökmünde belent sarpa goýýaryn.
Siz şol edermen ata-babalarymyzyň
dowamatydygyňyzy hiç haçan unutma
ly dälsiňiz!
Berkarar döwletimiziň
bagtyýar ýaşlary!
Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumy
zyň ösüşiniň her bir tapgyrynda dur
muş-ykdysady özgertmeler amala aşy
ryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe hem biz durmuş taýdan ösü
şi, ykdysady özgertmeleri üpjün edýän
maksatnamalary üstünlikli amala aşyr
ýarys. Düýpli özgertmeler ykdysady
ýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýar.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi
yzygiderli ýokarlanýar. Täze obalary,
şäherdir etraplary, ýaşaýyş jaý toplum
laryny, mekdepdir çagalar baglaryny,
ýollary hem köprüleri gurýarys, döwlet
dolandyryşyny kämilleşdirýäris.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şan
ly 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bi
len şöhratlandyrýarys. «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda gadymyýetden göz
baş alýan milli döwletlilik däplerimizden
ugur almak bilen, Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzala
rynyň saýlawlaryny geçirip, iki palataly
parlament ulgamyny döretdik. Şeýdip,
döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna

demokratik kadalary tapgyrlaýyn or
naşdyrýarys. Medeniýet, ylym-bilim,
saglygy goraýyş ulgamlarynda düýpli
özgertmeleri üstünlikli dowam edýäris.
Gurluşykda, senagatda, oba hojalygyn
da, nebitgaz pudagynda ýokary ösüş
depginlerini gazanýarys. Bu işleriň äh
lisi irginsiz ynsan zähmeti bilen hasyl
bolýar.
Şu ýerde bagtyýar ýaşlarymyzyň-da
döwlet, häkimiýet we dolandyryş edara
larynda, ylym-bilim, medeniýet, saglygy
goraýyş ulgamlarynda, önümçilik kär
hanalarynda yhlasly zähmet çekýän
diklerini, eziz Watanymyzy ösdürmäge
mynasyp goşant goşýandyklaryny buý
sanç bilen bellemek isleýärin.
Halal zähmet ynsanyň abraý-mer
tebesini, ömrüniň manysyny artdyr
ýar. Şoňa görä-de, ýaşlara şeýle sar
gyt edesim gelýär: beýik maksatlara
ýetmek üçin zähmeti hemişe özüňize
hemra ediniň! Siziň çekýän zähme
tiňiz hemişe halal, ile-ýurda bähbitli
bolsun!
Bagtyýar ýaşlar!
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy, mu
kaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary
okuw mekdepleriniň professor-mugal
lymlary, talyp ýaşlary, mekdep okuwçy
lary ýürek joşgunyny beýan edýän eser
leri döretdiler. Olarda güneşli ülkämiziň
gözelliklerine söýgi, berkarar döwletimi
ze buýsanç ýaňlanýar.
Menem häzir «Ak şäherim Aşgabat»
goşgymdan bir bendi size okap bereýin:
Galkyp ganat gerdigim,
Sap söýgüden gurdugym,
Ýüregi sen ýurdumyň,
Ak şäherim Aşgabat!
Mähriban ýaşlar, siz mydama ýurdu
myzyň daglaryndan güýç, baglaryndan
joş alyp, bagtyýar döwrümizden ruhla
nyp ýaşaň! Okaň, guruň, dörediň! Eziz
Watanymyzy, ak şäherimiz Aşgabady,
merdana halkymyzy ajaýyp şygyrlary
ňyz, kyssalaryňyz, sazlaryňyz, sungat
eserleriňiz bilen belentden wasp ediň!
Berkarar döwletimiziň
ruhubelent ýaşlary!
Biz dünýädäki çylşyrymly maliýe-yk
dysady ýagdaýlara garamazdan, milli
ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly
bilen ösdürýäris.
Bäsdeşlige ukyply, ösüşiň ýokary
depginlerini gazanmagyň möhüm şerti
hökmünde önümçilige sanly tehnologi
ýalary ornaşdyrýarys. Bu ugurdan ýaş
hünärmenleri taýýarlamaga uly ähmiýet
berýäris. Sebäbi innowasiýalar, häzir
ki zaman ylymlary, nanotehnologiýalar,
sanly ulgam adamzat jemgyýetini öňe
alyp barýar.
Sanly tehnologiýalaryň çalt ösme
gi bilen, bütin dünýäni öz içine alýan
aragatnaşyk ulgamy döredilýär, täze
pudaklardyr düşünjeler peýda bolýar.
Döwrüň bu täzelikleri biziň jemgyýeti
mize hem giňden ornaşýar. Bu bolsa
dünýäniň sanly giňişligine ýurdumyzyň
işjeň goşulyşmagyny, halkara bazarda
bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün ed
ýär.
Ylmyň durmuşdaky ornunyň ýokar
lanmagy bilen, ösen tehnologiýalardan
habarly täze nesil hem kemala gelýär.
Bilşimiz ýaly, taryhyň bütin dowamyn
da ata-babalarymyz ylymdan üzňe ýa
şamandyr. Biziň ýaşlarymyz bu gün
pederlerimiziň ylym dünýäsindäki be
ýik açyşlaryna buýsanmaga haklydyr.
Şonuň bilen birlikde, olar adamzadyň
ylymda hem-de tehnologiýada gazanan
üstünliklerini barha düýpli özleşdirýär
ler.
Dördünji senagat rewolýusiýasy eý
ýamynda ýaşlarymyz innowasion bar
laglara işjeň gatnaşmalydyr, täze teh
nologiýalary döretmelidir. Dünýäniň
ählumumy tehnologik ösüşinden yza
galmaly däldir. Siz täze ylmy işleriňiz,
düýpli açyşlaryňyz bilen özüňizi öňde
baryjy nesiller hökmünde dünýä tanat
malysyňyz.
Bagtyýar ýaşlar!
«Döwlet adam üçindir!» diýen sy
ýasatymyz esasynda biz halkymyzyň
durmuş taýdan goraglylygyny yzygiderli
berkidýäris, ýaşaýyş-durmuş şertleri
ni gowulandyrýarys. Bu syýasat, ilkinji
nobatda, goldawa we goraga mätäç ra
ýatlara gönükdirilendir. Şoňa görä-de,
zähmete ukypsyz raýatlara, maýyplara,
köp çagaly maşgalalara maddy taýdan
üpjünçilik we durmuş hyzmatlary edil
ýär. Bu iş olara pensiýalar, döwlet kö
mek pullary, durmuş ýeňilliklerini ber
mek görnüşinde, tölegler arkaly amala
aşyrylýar. Döwlet serişdeleriniň hasa
byna köp çagaly maşgalalara, howan
darlyga mätäç çagalara, weteranlara,
döwlet ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerini
goramakda saglygyny ýitirenlere goş
maça goldaw berilýär.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Py
ragy: «Entäni goldara hemaýat ýagşy»
diýipdir. Şundan ugur alyp, biz Howan
darlyga mätäç çagalara hemaýat ber
mek boýunça haýyr-sahawat gaznasy
ny döretdik. Şeýle-de Ahal welaýatynyň
täze edara ediş merkezinde çagalar sa
galdyş-dikeldiş merkezini gurýarys.
Meniň ýaşlara berjek ýene-de bir
pendim: siz ynsanperwerligiň we ada
latyň tarapdary bolan halkyň neslisiňiz.
Agzybirlik, dostlukly gatnaşyklar halky
myzyň hoşniýetli häsiýetleridir.
Atalarymyzyň döreden «Agzybire
Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr», «Kö
mekleşen ýow basar», «Söýenişen
ýykylmaz», «El eli ýuwar, iki el birigip
— ýüzi», «Dostlukda menzil bolmaz»,
«Dostsuz başym, duzsuz aşym»,
«Dost — dostuň aýnasy» ýaly pähimpaýhaslarynda agzybirlik hem-de dost
luk gatnaşyklarynyň many-mazmuny
nygtalýar.
Birek-birege hemaýat etmek, hormat
goýmak, ejize ganym bolmazlyk halky
myzda müdimilik gelýän kadadyr. Bu
öwütler ynsanperwerligiň, ýokary ah
laklylygyň şygarlary bolup ýaňlanýar.
Görnüşi ýaly, halkymyz ýaşaýyş-dur
muşyny akyl-parasat, ylym we tejribe
esasynda gurupdyr.
Ynsanperwerligi, päkligi, ruhubelent
ligi, kiçigöwünliligi, mertligi, dogry söz
lüligi, arassa ahlaklylygy durmuş ka
dasyna öwrüpdir. Şu esasda hem milli
edep-terbiýe mekdebini döredipdir. Şo
ňa görä-de, ýaşlar ata-babalarymyzyň
asylly däplerini durmuş şygaryna öwür
melidir. Bu gün türkmen paýhasy dünýä
nur saçýar, türkmen topragynda ägirt
uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şu
şöhratly zamanada okamak, öwren
mek, ata-babalarymyzyň döreden mu
kaddesliklerine wepaly bolmak, eziz
Watana jan-u-tenden hyzmat etmek
ýaşlarymyzyň baş maksady bolmalydyr.
Eziz ýaşlar, okuwçylar, talyplar! Ine,
biz beýanymyzyň birinji sagadyny geçi
rip gutarýarys. Häzir arakesme edeliň.
Arakesmeden soň beýanymyzy dowam
ederis.
Mähriban ýaşlar!
Biz duşuşygymyzy dowam edýäris.
Häzirki döwürde biz senagat taýdan
ösen döwleti döretmegiň ýolunda ýur
dumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny
we sebitleri sazlaşykly ösdürmäge uly
üns berýäris. Oba hojalygynyň paýyny
artdyrýarys.
Pud ag yň doland yr yş usullar yn y
düýpli kämilleşdirip, oba adamlarynyň
ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli
ýokarlandyrýarys. Obalarymyzy sazla
şykly ösdürýäris. Ylmyň we tehnikanyň
üstünliklerini, iň oňat dünýä tejribeleri
ni, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak
arkaly sebitlerimizde gaýtadan işleýän
kärhanalary, döwrebap enjamlar or
naşdyrylan önümçilikleri, ýyladyşhana
lary we maldarçylyk toplumlaryny dö
redýäris.
Daýhanlarymyz üçin dünýäniň has
kämil oba hojalyk tehnikalaryny we gu
rallaryny satyn alýarys. Oba hojalyk
ylymlaryny ösdürmek, pudaga sanly ul
gamy ornaşdyrmak boýunça hem köp
işler edilýär. Bu bolsa daýhanyň zäh
metini ýeňilleşdirmäge, ýerden alynýan
hasyly ýokarlandyrmaga, ekologik taý
dan arassa önümleri öndürmäge ýar
dam berýär.
Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwür
mek boýunça-da uly işler amala aşyryl
ýar. Siz soňky ýyllarda tokaý meýdanla
rynyň çalt depginler bilen giňelýändigini
görýänsiňiz. Awtomobil we demir ýolla
rynyň ýakalarynda tokaý zolaklary bar
ha köpelýär. Seýilgähler ýylyň bütin do
wamynda gök öwüsýär. Bularyň ählisi
ýurdumyzda amatly ekologik gurşawy
emele getirýär. Garagum sährasynda
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň döredil
megi bolsa suw serişdelerini aýawly
saklamaga, daşky gurşawy goramaga
we gowulandyrmaga ýardam edýär.
Eziz ýaşlar!
Ata-babalarymyz «Bagym bar, barym
bar» diýipdirler. Biziň ýurdumyz gülli säh
ralary, durnagöz suwly çeşmeleri, tereň
derýalarydyr kölleri, beýikli-pesli daglary,
arça-çynarly, kerkawly, injir-enarly jülge
leri, begres geýnen dereleri, çemenlik
li ýaýlalary, çogly güneşi bilen tanalýar.
Bereketli türkmen topragy ähli döwürler
de ýadawsyz zähmet hem-de Gün ço
gunyň bollugy bilen ösdürilip ýetişdirilen
datly miweleri, gök-bakja önümleri bilen
şöhratlanyp gelipdir.
Irki ekerançylygyň we maldarçylygyň
mekany bolan ýurdumyzda baryp, biziň
eýýamymyzdan öňki VI-VII müňýyllyk
larda ilkinji bugdaý çöregi bişirilipdir.
1904-nji ýylda R.Pampelliniň ýol
başçylygynda amerikan ekspedisiýasy
tarapyndan Änew düzlüginde bäş müň

ýyl mundan ozal ýetişdirilen bugdaý to
humy tapyldy. Munuň özi biziň ülkämi
ziň ak bugdaýyň mekanydygyny aýdyň
subut edýär.
Ata-babalarymyz: «Biriň müň bol
sun!» diýen ýagşy niýet bilen topraga
bugdaý sepipdirler. Bugdaý oragyna
hem gojalaryň ak pata bermegi esa
synda sähetli gün girişipdirler. «Çäjiňe
bereket!», «Harmanyňa bereket!» diýip,
rysgal-bereket arzuw edipdirler.
1941 — 1945-nji ýyllaryň gazaply uruş
döwründe taplanan kakam Mälikguly
Berdimuhamedowyň aýtmagyna görä,
atam Berdimuhamet Annaýew bilimli
adam bolupdyr. Ol nusgawy edebiýaty
myzy, halk döredijiligimizi gowy bilipdir.
Magtymgulynyň, Mollanepesiň, Mätä
jiniň goşgularyny ýatdan aýdar eken.
Atamyň birnäçe depderden ybarat
goşgularynyň hem bolandygy, şahyrlar
Şaly Kekilowdyr Çary Aşyrow bilen sa
çakly gatnaşandygy, goşgy okaşandygy
barada kakamyň beren gürrüňleri hemi
şelik ýadymda galdy.
Kakamyň uruş döwründe ýazan, gal
lany köp ekmäge çagyran hem-de halky
zähmet çekmäge ruhlandyran goşgu
synda şeýle setirler bar:
Bugdaýdan bol hasyl almagy üçin,
Açlyk belasyndan dynmagy üçin,
Duşman depesinden inmegi üçin,
Gaýrat edip, köp ekeliň dänäni!
Çörek — gudratly önüm. Halkymyz
bugdaýy ekinleriň soltany saýyp, çö
regi hormatlap, maňlaýyna sylmagy,
onuň owuntygyny hem ýere gaçyrmaz
lygy, tamdyry mukaddes görmegi ada
ta öwrüpdir. «Paýhas çeşmesi» kita
byna girizilen «Nan — öwlüýä» diýen
pähim hem halkymyzda çöregiň gadyrgymmatynyň örän ýokarydygynyň gü
wäsidir.
«Türkmen medeniýeti» kitabym
da mele-myssyk çöregiň mukaddesli
gi bilen bagly şeýle rowaýat getirilýär:
«Meşhur şahyr we serkerde Baýram
han günleriň birinde serkerdeleri bilen
sapara rowana bolupdyr. Baýram ha
nyň gözi ýoluň ýakasynda ýatan çörek
bölejigine düşýär. Ol derrew atyndan
düşýär-de, çöregi alyp, goltugyna sal
ýar. Serkerdeleriniň biri: «Belent Ser
kerdämiz! Näme üçin bize buýurman,
özüňiz atdan düşdüňiz?» diýip, ondan
soraýar. Baýram han: «Çöregi ilki men
gördüm, ony ýerden almagy başga biri
ne buýurmak çörege hormat goýmady
gym bolardy» diýip, jogap beripdir».
Ata-babalarymyz uzak ýola giden
de, tamdyrdan lowurdap çykan çöregi
ýanlaryndan goýmandyr. Elmydama-da
türkmen çörege şeýle sarpa goýup, ony
özüne ýoldaş edinipdir. Şoňa görä-de,
bugdaý sümmülleri Döwlet tugramyzda
ýerleşdirildi. Indi ýurdumyz gallany diňe
bol öndürýän däl, eýsem, gerek bolsa
eksport edýän döwlete hem öwrüldi.
Mähriban ýaşlar!
Ata Watanymyz beýleki datly ir-iý
mişleriň hem mekany. Müňýyllyklaryň
dowamynda daýhan ata-babalarymyz
şaly, jöwen, nohut, noýba, mäş, kädi,
gawun-garpyz ýaly tagamly gök-bakja
önümlerini, erik, şetdaly, armyt, hozdur
pisse, badamdyr nar, üzüm ýaly miwe
leri öndüripdir.
Türkmen gawunlaryna hem-de kak
laryna bolsa Ýewropa we Gündogar
ýurtlary uly isleg bildiripdir. Taryhy çeş
melerde türkmen gawunlarynyň Bagda
da, Hytaýa, Hindistana iberilendigi aý
dylýar. Häzir ýurdumyzda gawunlaryň
ýüzlerçe görnüşi ýetişdirilýär. Wahar
man, gülaby, garrygyz ýaly gawunlary
myz halkara sergilerde altyn we kümüş
medallara mynasyp boldy.
Güneşli Diýarymyzyň bereketli meý
danlarynda gant şugundyryndan, şaly
dan hem bol hasyl alynýar. Maldarlary
myz et we süýt önümleriniň mukdaryny
artdyrmak boýunça täze sepgitlere ýet
ýärler. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşiniň
täze tapgyrynyň wezipelerini çözmek
de, azyk bolçulygyny üpjün etmekde
ägirt uly ähmiýete eýedir.
Mähriban talyplar we okuwçylar!
Gowaça biziň üçin örän ähmiýetli
ekinleriň biridir. Eziz Watanymyz dün
ýäde gowaçanyň iň gadymy mekanla
rynyň biri hökmünde tanalýar. Mahmyt
Gaýybynyň «Otuz iki tohum kyssasy»
eserinde pagta päkligiň, akýüreklili
giň, gowulygyň alamaty hökmünde ähli
ekinlerden ýokarda goýulýar.
Siz:
Gür çybyg-a, gür çybyk,
Gür çybykda bir çybyk,
Bir çybykda höwürtge,
Höwürtgede ýumurtga —
diýen türkmen halk matalynyň gowaça,
goza hem-de pagta bilen bagly döredi
lendigini bilýänsiňiz.
(Dowamy 3-nji sahypada).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky

ÇYKYŞY
(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)
(Başlangyjy 1-2-nji sahypalarda).

Biziň baýlygymyz, şöhrat-şanymyz bolan
pagtanyň süýüminden ýüplük egrilip, ekolo
gik taýdan örän arassa hem-de adam bedeni
ne ýakymly nah matalar dokalýar. Bu gymmat
ly ösümligiň çigidinden ýag, mal üçin künjara
alynýar. Gowaça çöpi gaýtadan işlenip, mebel
önümçiliginde we gurluşykda ulanylýan seriş
deler öndürilýär. Biz pagtany gaýtadan işläp,
dünýä ölçeglerine laýyk gelýän önümleri öndür
ýäris. Ýurdumyzda gowaçanyň tohumçylygyna
aýratyn üns berip, bol hasylly, ýokary hilli orta
we inçe süýümli pagtanyň täze görnüşlerini dö
redýäris.
Soňky ýyllarda dünýäniň ösen döwletleriniň
täze tehnologiýalary, ylmyň we tehnikanyň iň
soňky gazananlary ornaşdyrylan dokma kärha
nalaryny gurup ulanmaga berýäris, ýaşlarymyz
üçin müňlerçe täze iş orunlaryny döredýäris.
Bu kärhanalarda pagta süýüminden öndürilýän
ekologik taýdan arassa önümlere dünýä baza
rynda uly isleg bildirilýär.
Eziz ýaşlar!
Energetika senagaty hem möhüm pudakla
ryň biridir. Soňky döwürde ýurdumyzda täze,
kuwwatly elektrik stansiýalary gurlup ulan
maga berilýär. Milli maksatnamalarymyza la
ýyklykda, müňlerçe kilometre uzaýan elektrik
geçirijiler täzelenýär. Biz Mary welaýatynda
Merkezi Aziýada iň iri, ýokary tehnologiýaly
utgaşykly elektrik stansiýasyny gurduk. Kerki
— Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijini işe
girizdik.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna
gabatlap bolsa Lebap welaýatynyň Çärjew et
rabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan täze
gazturbinaly elektrik stansiýasyny dabaraly açyp
ulanmaga bereris. Balkan welaýatynyň Serdar
etrabynda sanly tehnologiýalar arkaly dolan
dyryljak Günden we ýelden energiýa öndürýän
stansiýany hem gurýarys.
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumy ykdysady ga
raşsyzlygymyzy berkitmegiň, halkyň ýaşaýyş
derejesini ýokarlandyrmagyň, kuwwatly, köpu
gurly önümçilik pudaklaryny döretmegiň esasy
binýady bolup durýar. Ata Watanymyz ýerasty
tebigy serişdelere baý ýurtlaryň biri bolup, «ma
wy ýangyjyň» gory boýunça dünýäde dördünji
orny eýeleýär.
Pudagyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdüril
megi, sanly tehnologiýalaryň, şol sanda 3D mo
delirleme usullarynyň ulanylmagy nebit we gaz
ýataklarynda gözleg işleriniň netijeli bolmagyny
üpjün edýär.
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaý
tadan işleýän zawodynda öndürilen hem-de uly
isleg bildirilýän nebit önümleri dünýäniň onlarça
ýurduna eksport edilýär. Asyryň iri taslamalary
nyň biri bolan Türkmenistan — Owganystan —
Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy
dowam edýär. Bu işleriň ählisi ata Watanymyzyň
kuwwatly energetika döwleti hökmünde dünýä
däki ornuny has-da berkidýär.
Ykdysadyýetimiziň pudaklaryna öňdebary
jy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, bäsdeşlige
ukyply ýokary hilli önümleri öndürmekde, azyk
howpsuzlygyny berkitmekde hususyýetçilere
uly orun degişlidir. Häzirki döwürde telekeçi
ler dürli pudaklarda milli maksatnamalarymyzy
durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Sena
gatda, oba hojalygynda, gurluşykda, syýahat
çylykda, söwdada we durmuş hyzmatynda,
halk senetçiliginde, beýleki ugurlarda üstünlik
gazanýarlar.
Şeýlelikde, ozal agrar ýurt bolan Türkmenis
tan bu gün senagat taýdan ýokary depginler bi
len ösýär. Biz ýokary tehnologiýalar bilen üpjün
edilen, serişde we energiýa tygşytlaýjy, ekologik
taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply elektron sena
gatyny döredýäris.
«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan
smart telewizorlar, awtomatik enjamlar, yşyklan
dyryş gurallarydyr LED çyralar, elektroenergiýa
ny ölçeýän gurallar, «Agzybirlik tilsimaty» kärha
nasy tarapyndan interaktiw paneller, elektron tor

enjamlary, kompýuterler öndürilýär. Ýurdumyzda
şeýle önümçilikleriň giňelýändigine, bu işde ýaş
laryň ornunyň artýandygyna guwanýarys.
Häzirki döwürde ylmyň iň täze gazananlary,
häzirki zaman tehnologiýalary bilen enjamlaş
dyrylan iri senagat toplumlaryny-da gurýarys.
Gyýanlydaky Polimer zawodynyň önümleri dün
ýä bazarynda uly islegden peýdalanýar. Tebigy
gazdan sintetik ýangyjy öndürmekde dünýäde
ilkinji uly möçberli taslamany durmuşa geçirdik.
Ahal welaýatyndaky bu zawodda ekologik taý
dan arassa, Euro-5 standartyna laýyk gelýän
EKO-93 benzini öndürilýär. Bularyň ählisi ýurdu
myzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrýar,
köp möçberde girdeji getirýär.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Gurluşyk pudagy hem depginli ösýär. Ýa
ňy aýdyşym ýaly, milli maksatnamalarymy
za laýyklykda, obadyr şäherlerimizde ýaşa
ýyş-durmuş we medeni maksatly desgalar
yzygiderli gurulýar. Bu gurluşyklaryň ählisi
öňdebaryjy inženerçilik-tehniki çözgütler, mil
li binagärligiň gadymy däpleri hem-de häzir
ki zaman şähergurluşyk tejribesi esasynda
amala aşyrylýar.
Aşgabat şäherinde ýaşyl begrese bürenen
seýilgähler, ýaşaýyş jaýlary, saglygy goraýyş,
medeni, sport we söwda merkezleri, ýokary
hem-de orta okuw mekdepleri, myhmanhanalar,
önümçilik kärhanalary, halkara derejeli awtou
lag geçelgeleri guruldy we gurulýar. Bu desga
lar halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merke
zi hökmünde paýtagtymyzyň gözelligini has-da
artdyrýar.
Ýakynda bolsa Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda Türkmenis
tanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasyny,
Maslahatlar we Kabul ediş merkezlerini, «Türk
menbaşy» hem-de Türkmenistanyň «Senagat»
paýdarlar täjirçilik banklarynyň binalaryny, Hal
kara ahalteke atçylyk we «Türkmen alabaý it
leri» assosiasiýalarynyň merkezlerini, kaşaň
«Arkadag» myhmanhanasyny ulanmaga berdik.
25-nji maýda baş şäherimiziň 140 ýyllygy myna
sybetli «Aşgabat-siti» gurluşyk toplumynyň düý
büni tutduk.
Biziň Aşgabady ösdürmek boýunça alyp bar
ýan işlerimiz halkara derejede ykrar edildi. Şä
herdäki binalaryň ençemesi Ginnesiň rekordlar
kitabyna girizildi.
Geçirýän giň gerimli işlerimiziň netijesinde
paýtagtymyz geljekde has-da gözelleşer, dün
ýäniň iň nurana şäherleriniň birine öwrüler. Men
ýaşlary paýtagtymyzyň XXI asyryň nusgalyk şä
heri hökmünde ykrar edilmegine mynasyp go
şantlaryny goşmaga çagyrýaryn.
Eziz ýaşlar!
Biziň durmuşa geçirýän ulag-logistika stra
tegiýamyz many-mazmuny we ähmiýeti taýdan
gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Ir dö
würlerde hem Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bö
legi ýurdumyzyň çäginden geçipdir. Ol halklary
we yklymlary birleşdiripdir.
Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan häzirki za
man ulag geçelgelerini döretmek we kämilleşdir
mek arkaly, Ýewraziýa giňişliginiň ulag-logistika
ulgamyna işjeň goşulýar. Günbatar — Gündo
gar, Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça
üstaşyr geçelgeleriň taslamalaryny amala aşyr
ýar. Hususan-da, Owganystan — Türkmenistan
— Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis La
zuli) we TRASEKA ýaly halkara ulag geçelgele
rini döretmäge ýakyndan gatnaşýar.
Biz Türkmenbaşy şäherinde döwrebap Hal
kara deňiz portuny gurduk. Akina — Andhoý,
Ymamnazar — Akina, Serhetabat — Turgundy
ugurlary boýunça demir ýollary we optiki-sü
ýümli aragatnaşyk ulgamlaryny ulanmaga ber
dik. Bu işler ýurdumyzyň Beýik Ýüpek ýoluny
gaýtadan dikeltmäge işjeň gatnaşýandygyny
ýene-de bir gezek äşgär edýär.
Diýarymyzyň demir ýol, awtomobil, howa,
deňiz we derýa ulaglarynyň düzümini-de düýp
li döwrebap ýagdaýa getirýäris. Dünýä meşhur
kompaniýalaryň awtobuslaryny, ýeňil we ýük
awtoulaglaryny yzygiderli satyn alýarys.

Alyp barýan ulag syýasatymyzy dünýä jem
gyýetçiligi giňden goldaýar. Türkmenistanyň
başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasy durnukly ulag ulgamyny dö
retmek boýunça taryhy Kararnamalaryň dördü
sini kabul etdi.
Biz 2015-nji ýylda «TürkmenÄlem 52oE»
emeli hemrasyny uçurdyk. Häzirki wagtda ikinji
milli emeli hemrany döretmek we älem giňişligi
ne çykarmak boýunça hem zerur işleri alyp bar
ýarys. Ýurdumyzda mobil hyzmatlary, telefon,
poçta, internet we IP telewideniýe ulgamlaryny
hem ösdürýäris.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Adamzat jemgyýetiniň taryhyna nazar aý
lanyňda, ylym-bilimiň ösüşiň möhüm şerti bo
landygyny görmek bolýar. Şoňa görä-de, ylym
ulgamynyň binýadyny berkitmek, ýokary tehno
logiýalara, düýpli nazary ylymlara esaslanýan
sanly ykdysadyýeti döretmek boýunça toplumla
ýyn işleri alyp barýarys.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň akademiki ylmybarlag institutlarynda, ýokary okuw mekdepleri
niň ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki, ylmy-taslama
merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanala
rynda, pudaklaýyn we pudagara ylmy gurama
larda ylma, döredijilige höwesli ýaşlaryň täze
nesli zähmet çekýär. Zehinli ýaşlarymyz ylmyň
ileri tutulýan ugurlary boýunça gymmatly ylmy
barlaglary alyp barýarlar.
Bilim ulgamyny dünýä derejesinde döwre
baplaşdyrmaga, ruhy taýdan kämil, berk be
denli, giň dünýägaraýyşly nesli ýetişdirmäge
uly ähmiýet berýäris. Munuň üçin ýurdumyzyň
ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary
okuw mekdepleridir çagalar baglary, Köpetda
gyň sapaly jülgesinde, Awazada çagalar dynç
alyş we sagaldyş merkezleri guruldy hem-de
gurulýar. Bilim edaralary döwrebap okuw kitap
larydyr gollanmalar bilen yzygiderli üpjün edil
ýär.
Bilim bermek işine ylmyň soňky gazanan
laryny, okatmagyň innowasion usullaryny, ýo
kary hilli elektron bilim maglumatlaryny giňden
ornaşdyrýarys. Sanly bilim ulgamyny ösdürýä
ris. Biz mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň
halkara bäsleşiklerde gazanýan üstünliklerine
guwanýarys. Ýaşlarymyzyň geljekde-de hal
kara ders bäsleşiklerinde, olimpiadalarda baý
rakly orunlara mynasyp bolup, ýurdumyzyň
abraýyny has belende göterjekdiklerine berk
ynanýaryn.
Ynsan hemişe kämillige ymtylýar. Kämillik
bolsa mertebe we derejedir. Ýaşlarymyz bu ha
kykata göz ýetirmelidirler. Ýadawsyz zähmet,
bilimleri we hünärleri yhlasly ele almak, tejribe
toplamak kämillige eltýän ýoldur. Ýaş nesilleri
mizde halkymyzyň iň oňat, iň gözel, iň belent
ahlagy jemlenmelidir. Ynsanyň edebi altyndan
gymmatdyr, gymmatbaha daşlardan owadan
dyr.
Ýaşlar, siz pederlerimiziň ýoluny mynasyp
dowam edip, ýagşy gylyk-häsiýetleriňiz, adam
kärçiligiňiz, başarnygyňyz bilen tanalyp, hakyky
türkmen bolup dünýä çykmalysyňyz!
Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň akyly jöw
her dek ýiti bolmalydyr. Çünki siz özüni taýsyz
zehini bilen dünýä tanadan halkyň neslisiňiz.
Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň ýüzi nura
na bolmalydyr. Çünki siz ynsanperwerligiň be
lent däplerini dünýä ýaýan ynsanlaryň neslisiňiz.
Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň süňňi sap
bolmalydyr. Çünki siz beden hem-de ruhy taý
dan päkligiň belent kadalary bilen dünýäni haý
rana goýan milletiň neslisiňiz.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň gymmat
ly baýlygy bolan adamyň saglygyny goramak,
milli saglygy goraýyş ulgamyny dünýä ülňüle
rine laýyklykda kämilleşdirmek babatda hem
giň gerimli işleri alyp barýarys. «Saglyk» Döw
let maksatnamamyza laýyklykda, ýurdumyzyň
ähli sebitlerinde dünýä belli öňdebaryjy kom
paniýalaryň lukmançylyk enjamlary ornaşdyry
lan saglygy goraýyş-anyklaýyş, «Ene mähri»,

Gaýragoýulmasyz tiz kömek, kliniki we ylmykliniki merkezleri, köpugurly hassahanalarydyr
şypahanalary bina etdik. Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe keselleriň öňüni almak,
anyklamak, täze, döwrebap bejergileri geçir
mek babatda ylmy usullaryň, innowasion tejri
beleriň, takyk tehnologiýalaryň giňden ornaş
dyrylmagy milli lukmançylygyň ösüşine täze
badalga berdi.
Biz şypahana edaralarynyň durkuny hem tä
zeledik. Dünýä meşhur «Arçman», «Ýyly suw»,
«Mollagara», «Awaza», «Daşoguz», «Farap»,
«Baýramaly», «Bagabat», «Berzeňňi» şypaha
nalarynda ynsan derdine melhem bolýan tebigy
baýlyklarymyzy giňden peýdalanmaga mümkin
çilik döretdik. Türkmen topragynyň müň bir der
de melhem ösümliklerinden derman serişdeleri
ni öndürýän kärhanalary gurmakda baý tejribe
topladyk.
Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň: «Sag
lygyň gadyryn bilgil, hasta bolmasdan burun»
diýşi ýaly, biz sagdyn durmuş kadalaryny ornaş
dyrmaga aýratyn üns berýäris. Eneleriň we ça
galaryň, ýetginjekleriň, uly ýaşly hem-de garta
şan adamlaryň saglygyny goramak üçin döwlet
goldawyny berýäris.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen
hyzmatdaşlygyň çäginde keselleriň öňüni almak
hem-de olara garşy göreşmek boýunça gowy
tejribe topladyk. Birnäçe howply ýokanç kesel
leriň ýok edilendigi, käbirleriniň hasaba alyn
mandygy barada Garaşsyz döwletimize halkara
güwänamalar berildi. Şeýdip, berkarar döwleti
miziň saglygy goraýyş we derman senagaty ul
gamyny ösüşleriň täze belentliklerine çykarýa
rys. Bu beýik maksatlarymyzyň üstünlikli amala
aşyrylmagyna ýaşlaryň işjeň gatnaşjakdygyna
berk ynanýaryn.
Eziz ýaşlar!
Sport ynsany beden we ruhy taýdan taplaýan,
dünýägaraýşyny kämilleşdirýän gymmatlyk
dyr. Bedenterbiýä we sporta biz jemgyýetimizi
jebisleşdirýän, halkymyzy beýik ösüşlere ruh
landyrýan güýç hökmünde garaýarys. Şundan
ugur alyp, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş
hereketini ösdürýäris. Ýurdumyzyň ähli sebit
lerinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport
desgalaryny, stadionlary, atçylyk-sport toplumla
ryny, ýöriteleşdirilen sport mekdeplerini gurduk.
Gözel paýtagtymyzda bolsa özboluşly Olimpiýa
şäherçesini döretdik.
Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň
Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz
Olimpiýa hereketini ösdürmäge mynasyp go
şant goşýar. Şu ýylyň iýul-awgust aýlarynda
türgenlerimiz sportuň birnäçe görnüşi boýunça
Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII to
musky Olimpiýa oýunlaryna işjeň gatnaşdylar.
Biziň agyr atletikaçy türgenimiz Polina Gurýewa
bolsa bu Oýunlarda üstünlikli çykyş edip, kümüş
medala mynasyp boldy we ýurdumyza uly abraý
getirdi.
Meniň geljegimiz bolan ýaşlara berjek nesi
hatym: sporty söýüň!
Sport güýç-gaýratdyr, gözellikdir, sagdynlyk
we ruhubelentlikdir.
Türkmen sportunyň beýik geljegi merdana
ýaşlarymyzyň ynamly ellerindedir. Biz muňa
çäksiz buýsanýarys.
Eziz ýaşlar!
Döwletimiz medeniýet ulgamyny ösdürmek
ugrunda uly tagalla edýär, oňa köp möçber
de serişdeleri gönükdirýär. Milli medeniýetimi
ziň, sungatymyzyň has-da kämilleşmegi üçin
ähli şertleri döredýär. Ulgamyň maddy-en
jamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zehinli
hünärmenleri taýýarlamak boýunça uly işler
alnyp barylýar. Paýtagtymyzda we welaýat
larymyzda gurlan täze teatrlar, kitaphanalar,
muzeýler, medeniýet öýleridir beýleki medeni
maksatly binalar aýdylanlara aýdyň şaýatlyk
edýär.
Ak öý halkymyzyň durmuş medeniýetiniň aý
rylmaz bölegidir. Türkmeniň ak öýlerinde döw
letli maslahatlar edilipdir. Şu däpden ugur alyp,
ähli welaýatlarymyzda milli binagärlik aýratyn

lyklaryny özünde jemleýän «Türkmeniň ak öýi»
binalaryny gurduk. Sebäbi ak öý halkymyzyň
gadymdan gelýän myhmansöýerliginiň hem-de
medeniýetiň özboluşly nyşanydyr.
Eziz Diýarymyzda bellenýän şanly senelerdir
baýramlar, halkara çäreler medeniýet ulgamy
nyň uly rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär.
Şu ýyl Lebap welaýatynda geçirilen Medeniýet
hepdeligi türkmen medeniýetiniň we sungatynyň
gazananlaryny, milli gymmatlyklarymyzy dünýä
ýaýmakda täze mümkinçilik açdy.
Eziz ýaşlar!
Dünýäde medeni diplomatiýa döwlet syýasa
tynyň möhüm bölegi hökmünde hiç wagt ünsden
düşürilmän gelýär. Biz bu işde ÝUNESKO-ny iň
ýakyn hyzmatdaşymyz hasaplaýarys. Gadymy
Merwiň, Köneürgenjiň, Nusaýyň ÝUNESKO-nyň
Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi,
«Görogly» dessançylyk sungatynyň, «Küştdep
di» aýdym we tans dessurynyň, türkmen milli
halyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl
medeni mirasynyň sanawyna goşulmagy biziň
alyp barýan giň gerimli medeni, ylmy diploma
tiýamyzyň dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň
subutnamasydyr.
Nesip bolsa, ýakyn ýyllarda Aşgabat şäherini
ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna bi
rikdireris. Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda
saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny, türkmen
alabaýlaryny ýetişdirmek we keçe sungatyny,
demirçilik senedini, türkmen tazysyny we elguş
sungatyny, türkmen milli göreşini hem bu sana
wa girizeris.
ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenilýän şan
ly seneleriň sanawyna Magtymguly Pyragy
nyň doglan gününiň 300 ýyllygyny-da goşarys.
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwer
sitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky
mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedra
laryny döredip, orta mekdeplerimiziň birnäçesini
bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümi
ne girizeris.
Gadyrly talyplar we okuwçylar!
Biziň merdana halkymyz gadymy döwürler
den bäri nesilleriň sazlaşykly ösüşine we ter
biýesine aýratyn ähmiýet berip gelipdir. Şoňa
görä-de, geçmişde ýaşap geçen beýik şahsy
ýetlerimiz bahasyna ýetip bolmajak akyl-paý
has mirasyny döredipdir. Olaryň eserleri nesil
leri terbiýelemegiň gymmatly çeşmeleri bolup
durýar.
Adamyň iň gözel häsiýetleriniň biri-de eneata, jemgyýete we durmuşa bolan söýgüdir.
Ata-enä söýgi halkymyzyň «Altyn-kümşüň kö
nesi bolmaz, ata-enäniň — bahasy», «Ata-enä
niň garrysy bolmaz, asyl parçanyň — könesi»,
«Ata razy — Hudaý razy, ene razy — pygamber
razy», «Ata gören ýol keser, ene gören don ke
ser» ýaly nakyllarynda hem öz beýanyny tap
ýar.
Ene-ata bilen perzent gatnaşyklary baradaky
milli garaýyşlar Döwletmämmet Azadynyň dö
redijiliginiň özenine öwrülipdir. Onuň «Wagzyazat» eserindäki perzendiň ene-atanyň öňündä
ki kyrk borjy hakyndaky pikirleri, mähre hem-de
söýgä ýugrulan şygyrlary asyrlar geçse-de äh
miýetini ýitirmän gelýär. Bu garaýyşlar ynsan
aňyna, ahlagyna güýçli täsir edýän arassa öwütündewler hökmünde kabul edilýär. Halkymyzyň
watançylyk hem-de adamkärçilik däpleri durmuş
ýoluna gadam basýan nesillerimiz üçin geçmişi,
şu güni we geljegi birleşdirýän nusgawy mek
depdir.
Mähriban ýaşlar!
Watana bolan söýgi ýürekde orun alan iň nä
zik we päkize duýgydyr. Onuň gymmatyny hiç
zat bilen ölçäp bolmaz. Ýürekden çykan sözüň
ýürege barşy ýaly, yhlas bilen başyna barlan iş
hem bitmän galmaýar. Her bir işe ýürekden ýa
pyşyp, merdana halkymyzyň adyny has-da be
lende götermek, başymyzyň täjine deňeýän eziz
Watanymyzyň şöhratyna şöhrat goşmak, Siziň
esasy borjuňyzdyr.
Men şu günki beýanymy tamamlamak bilen,
size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we
abadan durmuş, okuwda uly üstünlikleri arzuw
edýärin.
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Garaşsyzlygymyzyň ilkinji günlerin
den ýurdumyz parahatçylygy, dost-do
ganlygy dabaralandyrýan oňyn Bitarap
lyk ýoluny saýlap aldy. Dünýä döwletleri,
halkara guramalar bilen özara bähbitli
gatnaşyklary ýola goýdy.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Bir
leşen Milletler Guramasynyň Baş As
sambleýasy tarapyndan taryhy Kararna
manyň kabul edilmegi bilen, Garaşsyz
döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk
ýagdaýyna eýe boldy. Türkmenistan

dünýäde BMG tarapyndan resmi taý
dan ykrar edilen ilkinji Bitarap döwletdir.
2015-nji ýylda bu guramanyň Baş As
sambleýasy tarapyndan «Türkmenista
nyň hemişelik Bitaraplygy» atly Karar
nama täzeden makullanyldy. Şeýle hem
biziň başlangyjymyz bilen 12-nji dekabr
«Halkara Bitaraplyk güni» diýlip ykrar
edildi.
Döwlet Baştutanymyz Bitaraplyk de
rejesiniň ähmiýeti barada aýtmak bilen,
Bitaraplygyň asuda, agzybir, parahatçy
lykly, abadan durmuşda ýaşamaga ýol
açandygyny, ähli dünýä ýurtlary bilen

dostlukly, ynsanperwer, medeni, ykdy
sady gatnaşyklary ösdürmäge giň müm
kinçilik döredendigini nygtady.
Bitaraplyk biziň parahatçylygy, dost
lugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy,
ösüşi dabaralandyrýan taglymatymyzdyr.
Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasa
ty parahatçylygyň ýoludyr, dünýä halk
laryny dost-doganlyga çagyrýan ýoldur.
Aşgabat şäherinde BMG-niň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy bo
ýunça sebit merkeziniň açylmagy hem
Bitaraplygymyzyň parahatçylygy golda
makda uly ähmiýetiniň bardygyny aýdyň

tassyklaýar diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türk
menistanyň başlangyjy bilen «2021-nji
ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyş
mak ýyly» atly Kararnama kabul edildi.
Bu gün Bitarap Türkmenistan dünýäde
parahatçylygy dörediji döwlet hökmün
de tanalýar. Şonuň üçin hem ýurdumyz
da 2021-nji ýyl «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
diýlip yglan edildi. Biziň oňyn Bitaraplyk
syýasatymyz halkymyzyň şöhratly tary

hyndan, asylly däplerinden gözbaş alýar
diýip, milli Liderimiz nygtady.
«Türkmenistan — Bitaraplygyň me
kany» kitabymda belleýşim ýaly, eger-de
milletiň erkana we özerkli ýaşaýşyny bür
güt hem laçyn guşlarynyň öz dünýäsinde
erkana, parahat ýaýnaýşyna meňzetsek,
olar şunda öz goşa ganatlaryna daýan
ýandyrlar. Şeýlelikde, Garaşsyzlyk we
Bitaraplyk hem türkmen döwletiniň goşa
ganatydyr diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Bu gün Bitarap Türkmenistan sebit,
yklym, umumadamzat ähmiýetli başlan

gyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Dur
nukly ösüş maksatlary, öňüni alyş dip
lomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri
boýunça daşary syýasy we geoykdysa
dy başlangyçlarymyz döwletimiziň dünýä
jemgyýetçiliginiň umumadamzat ähmi
ýetli çözgüdine anyk goşant goşýandy
gyny görkezýär. Biziň halkara başlan
gyçlarymyz Birleşen Milletler Guramasy
we beýleki abraýly halkara düzümler
tarapyndan yzygiderli goldanyp gelinýär
diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
(Dowamy 4-nji sahypada).
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Şeýdip, gönezliginde parahatçylygy
döretmek sungaty duran Bitaraplyk sy
ýasatymyzyň netijesinde dünýäniň geo
syýasy giňişliginde «Türkmenistan» atly
parlak ýyldyz döredi diýip, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
belledi.
Döwlet Baştutanymyz ýaşlara ýüzle
nip, bu hakykaty siziň ähliňiz ata Wa
tanymyza buýsanç duýgusyny oýarýan
taglymat hökmünde kalbyňyzda göter
melisiňiz! Bu taglymat pederlerimiziň
arzuw-ynamyndan, yhlasyndan wysal
bolan berkarar döwletimiziň geljegine jo
gapkär nesil, kalby hyjuwdan doly ýaşlar
hökmünde sizi belent maksatlara ruh
landyrmalydyr diýdi.
Garaşsyzlyga eýe bolnandan soň
döwlet nyşanlary — Döwlet baýdagy,
Döwlet tugrasy, Döwlet senasy döredil
di. Gahrymançylykly we şöhratly tary
hymyz dikeldildi. Garaşsyz, baky Bita
rap Watanymyz hakyndaky iňňän beýik,
mukaddes düşünjelerimizi Ýer ýüzünde
aýan etdik diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.
Durmuşdaky ähli düşünjedir bilimler
Watandan başlanýar. Äpet Ýer togala
gynyň Ýewraziýa yklymynda ýerleşýän
Türkmenistan biziň eziz Watanymyz
dyr, ata-babalarymyzdan miras galan
we soňky nesillere galjak bahasyna
ýetip bolmajak gymmatlykdyr. Bu nu
rana topragy söýmek, goramak, gül
letmek biziň her birimiz üçin parzdyr.
Biziň at-abraýymyz, mertebämiz we
derejämiz şu topragyň şöhratyny be
lende göterip bilşimize baglydyr. Ata
Watanymyzyň her daban ýeri biziň iň
beýik mukaddesligimizdir diýip, milli Li
derimiz aýtdy.
Men ýaşlygymdan halkymyzyň dur
muşyny, dünýägaraýşyny, watançylygy
ny, ahlak kadalaryny, türkmen diliniň söz
baýlygyny özünde jemleýän nakyllary
depderlerime belläp almagy endik edin
dim. Meniň toplap, ulgamlara salan na
kyllarymyň esasynda taýýarlanan «Paý
has çeşmesi» atly kitapda şeýle sözler
bar: «Adam edebinden tanalar, ýurt —
tugundan» diýip, döwlet Baştutanymyz
ýaşlara wesýet etdi.
Bu gün Garaşsyz ýurdumyz öz Döw
let baýdagy bilen dünýäde giňden ta
nalýar. Biziň ýaşyl baýdagymyz dost
lugyň we parahatçylygyň baýdagydyr!
Döwlet baýdagy galdyrylyp, Döwlet
senasy ýaňlananda, her bir türkmenis
tanly buýsanç bilen ör turýar. Munuň özi
bütin durkuň bilen Watan mukaddesligi
ne uýmakdyr.
Esasy Kanunymyz bolan Türkme
nistanyň Konstitusiýasy bolsa şöhratly
geçmişimiziň, häzirki günümiziň hem-de
beýik geljegimiziň belentligini, agzybirligi
miziň, jebisligimiziň, abraý-mertebämiziň
synmazlygyny kepillendirýän milli gym
matlygymyzdyr diýip, hormatly Preziden
timiz Gurbanguly Berdimuhamedow buý
sanç bilen nygtady.
Ata-babalarymyzyň geçen gahry
mançylykly ýoly, Watanymyzyň şöh
ratly taryhy görelde mekdebidir. Hal
kymyzyň taryhy örän gadymy bolup, ol
müňýyllyklary öz içine alýar. Türkmen
ler şumer, hindi, hytaý, müsür, grek,
latyn amerikasy halklary ýaly, dünýä
gaýtalanmajak maddy we ruhy gym
matlyklary bagyş eden gadymy halkla
ryň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz
belledi.
Birinji müňýyllygyň başynda Beýik
Hun şa döwleti, Rim we Hytaý imperi
ýalary bilen bäsleşen Parfiýa türkmen
leriniň patyşalygy, ikinji müňýyllykda
Hindistana çenli gol ýaýradan Gaznaly
türkmenleriň döwleti, Hytaýdan Ortaýer
deňzine çenli öz täsirini ýetiren Seljuk
türkmenleriniň döwleti, ylmyň, medeni
ýetdir sungatyň gaýtalanmajak nusga
laryny miras galdyran Köneürgenç, Ga
ragoýunly we Akgoýunly türkmenleriniň
döwletleri Türkmenistanyň hem-de türk
men halkynyň taryhy ýolunyň örän be
ýikdiginiň anyk delilleri bolup durýar.
Gadymy ýazuw çeşmeleri, meşhur
taryhçylaryň işleri türkmen halkynyň
adamzat taryhynyň dowamynda para
hatçylyk, ynsanperwerlik däplerine yg
rarly bolandygyny, beýik taryhy we me
deniýeti döredendigini ykrar edýär.
Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan,
Mälik şa, Soltan Sanjar ýaly beýik şah
syýetlerimiziň döreden kuwwatly türk
men döwletleri dünýä taryhyna altyn
sahypalary ýazdy. Görogly beg, Baý
ram han, Soltan Jelaleddin, Keýmir kör,
Gowşut han ýaly merdana gahrymanla
rymyz il-ýurt üçin ata çykypdyrlar. Watan
goragy ugrunda janyny orta goýan milli
gahrymanlarymyzyň ömür ýollary nesil
ler üçin mertligiň hem-de gaýduwsyzly
gyň nusgalyk mekdebidir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow umumy okuw sapa
gyny dowam edip, akyldar şahyrymyz
Magtymguly Pyragynyň
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türkmeniň.
Gül-gunçasy — gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türkmeniň —
diýip, ata Watana, mähriban halka bolan
buýsanjyny örän şahyrana beýan eden

digini belledi.
Türkmen topragy gadymyýetden bäri
şäher medeniýetiniň gülläp ösen meka
nydyr. Bu toprakda Merw, Gürgenç, Nu
saý, Abiwerd, Dehistan, Sarahs, Amul,
Zemm, Şähryslam ýaly uly şäherler dö
räpdir.
Orta asyr türkmen şäherleri dünýä
ylmynyň, medeniýetiniň, edebiýatynyň
we sungatynyň öňe gitmeginde, baýlaş
magynda aýratyn hyzmatlary bitiripdir.
Umumadamzat medeni ösüşine täsiri
ni ýetiren Margiana, Baktriýa, Horezm,
Parfiýa, Seljuk türkmen medeniýetleri,
Merwiň, Nusaýyň, Ürgenjiň, Abiwerdiň,
Dehistanyň taryhy-medeni ýadygärlik
leri bütin dünýäde bellidir. Men «Ahal
teke bedewi — biziň buýsanjymyz we
şöhratymyz», «Gadamy batly bedew»,
«Atda wepa-da bar, sapa-da», «Arşyň
nepisligi», «Parahatçylyk sazy, dost
luk, doganlyk sazy», «Türkmen mede
niýeti», «Çaý — melhem hem ylham»,
«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň
ýüregi», «Türkmen alabaýy» ýaly ki
taplarymda halkymyzyň dünýä mede
niýetine goşan nusgawy gymmatlykla
ryndan söz açdym diýip, milli Liderimiz
nygtady.
Kaşaň köşkleri, metjit-medreseleri,
kerwensaraýlarydyr kitaphanalary bilen
şöhratlanan mukaddes topragymyzyň
üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly di
ňe geografik we ykdysady taýdan däl,
eýsem, ylym-bilim, medeniýet babatda
hem Gündogar bilen Günbatary birleş
diripdir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow taryha özboluşly sy
ýahatyny dowam edip, türkmen döw
letlerinde ylym-bilimiň ösmegine elmy
dama uly üns berlendigini, munuň üçin
tagalla we serişde gaýgyrylmandygyny
aýratyn belledi. Şeýlelikde, şol döwlet
lerde Muhammet Horezmi, Abu Reýhan
Biruny, Ibn Sina, Fahreddin Razy, Abu
Bekir Muhammet as-Suly, Abdyrahman
Hazyny, Omar Haýýam ýaly beýik alym
lar we akyldarlar döräpdir.
Biz taryhyň dowamynda toplanan tej
ribelerden, döwrümiziň ösüşinden hemde talaplaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň
paýtagtynda we welaýat merkezlerinde
döwrebap kitaphanalary gurduk diýip,
döwlet Baştutanymyz aýtdy. Aşgabat
şäherindäki «Asma ýolda», welaýat
merkezlerindäki kitaphanalarda asman
jisimlerini synlamaga, älem giňişligini
öwrenmäge niýetlenen kuwwatly teles
koplar gurnaldy. Ylymlar akademiýasy
nyň garamagyndaky institutlarda, Teh
nologiýalar merkezinde, pudaklaýyn
ylmy-barlag edaralarynda, ýokary okuw
mekdeplerinde düýpli, täzeçe ylmy-bar
lag işlerini alyp barmak üçin zerur şertler
döredildi. Bu işler Türkmenistanyň ylmy
ny dünýäde iň öňdebaryjy, abraýly orun
lara çykarjak alymlaryň, inžener-tehno
loglaryň täze nesliniň kemala gelmegine
ýardam berýär.
Men «Türkmenistan — Beýik Ýüpek
ýolunyň ýüregi» kitabymda döwletimi
ziň dünýädäki şan-şöhratyny, at-abra
ýyny has-da beýgeltmäge goşant goş
jak ýaşlarymyz barada arzuwlarymy
beýan edipdim. Siziň bilen duşuşyga
gaýtmazymdan öň şol setirlere gaýta
dan nazar aýladym. Şol arzuwlarymy şu
okuw sapagyna hem goşmagy makul
bildim diýip, milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow nygtady.
Döwlet Baştutanymyz öz kitabyndan
şol setirleri okap berip, umumy sapaga
gatnaşyjylara olary depderlerine belläp
almagy, okuwda, işde, durmuşda öz
lerine kada edinmegi tabşyrdy: «Biziň
topragymyzda ýene-de dünýä ylmyn
da iňňän wajyp ähmiýetli açyşlary edip,
şamçyrag — ýolgörkeziji boljak eserleri
döretjek birunylaryň, lukman hekimleriň,
mäne babalaryň, horezmileriň, farabyla
ryň, merwezileriň, amulylaryň, zamah
şarylaryň, kubralaryň, nesewileriň, mas
sonlaryň we sarianidileriň, jykyýewleriň
hem-de atanyýazowlaryň dörejekdigine
men berk ynanýaryn».
Milli Liderimiz ýaşlara ýüzlenip, biziň
üçin Watandan beýik gymmatlyk, halky
myzdan eziz düşünje ýokdur. Ata-baba
larymyzyň «Towşana — dogduk depe»,
«Müsürde şa bolandan, öz iliňde geda
bol», «Ilim-günüm bolmasa, Aýym —
Günüm dogmasyn», «Ýaryndan aýrylan
ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölinçä
aglar» ýaly dürdäne sözlerinde Watanyň
gadyr-gymmaty, mukaddesligi örboýuna
galýar diýlip, aýratyn nygtalýandygyny
aýtdy.
Sebäbi Watanyň her daban ýeri, her
gysym topragy biziň üçin mukaddesdir.
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kita
bymda merdana, batyr, gaýratly hem-de
edenli türkmen serkerdesi Soltan Jela
leddin bilen bagly bir rowaýaty getirip
dim diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni
dowam etdi.
Bir gezek söweşde serkerde agyr ýa
ralanypdyr. Tebipler näçe em etseler-de,
sagalmandyr. Şonda serkerde: «Maňa
Watanymyň bir gysym topragyny getir
seňiz, sagalýan» diýipdir.
Tizden-tiz gadymy Wasa adam ýol
lapdyrlar. Atlynyň giden yzyna garap,
Jelaleddin umytly garaşyp ýatypdyr.
Umytda hem uly güýç bar!

Ahyrda atly bir düwünçekde Wasyň
topragyny we Amyderýanyň bir jürdek
suwuny alyp gelipdir. Serkerdäniň şähdi
açylypdyr we tizden sagalyp, aýak üstü
ne galypdyr.
Milli Liderimiz bu rowaýaty mysal
getirip, biziň her birimiziň, şol sanda
ýaşlarymyzyň ýürekleriniň eziz Wata
nymyz, mähriban halkymyz bilen birdi
gini nygtady. Ýüregi «Mähriban halkym,
eziz Watanym, jan Türkmenistanym!»
diýip urýan, ilimiziň baky bagtyýarlygy,
ýurdumyzyň beýik geljegi üçin okaýan,
zähmet çekýän ýaşlar biziň buýsanjy
myzdyr.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, halk
hem Watan baradaky mukaddes dü
şünjeler ýigitlerimiziň we gyzlarymyzyň
köňülleriniň owazy, dilleriniň senasy
bolmalydyr. Ýaşlarymyz ähli güýçlerini,
bilimlerini hem-de başarnyklaryny Wata
nymyzyň ösüşlerine, dünýädäki abraýmertebesiniň has-da belende galmagy
na bagyş etmelidir.
Men maslahat bolan ýerde söweşe
ornuň ýokdugyny zynharlan Oguz hana,
ýigidiň abraýyny onuň gahrymançyly
gyna, pähimine garap kesgitlän Gorkut
ata, dostlaryny dogan eýlän Görogly be
ge ady ebedilige öwrülen gahrymanlar
hökmünde belent sarpa goýýaryn. Siz
şol edermen ata-babalarymyzyň dowa
matydygyňyzy hem hiç haçan unutmaly
dälsiňiz! — diýip, milli Liderimiz nygtady.
Hormatly Prezidentimiz berkarar
döwletimiziň bagtyýar ýaşlaryna ak ýol
arzuw edip, Garaşsyzlyk ýyllary için
de ýurdumyzyň ösüşiniň her bir tapgy
rynda durmuş-ykdysady özgertmeleriň
amala aşyrylandygyny kanagatlanma
bilen nygtady. Berkarar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe durmuş taýdan
ösüşi, ykdysady özgertmeleri üpjün ed
ýän maksatnamalar üstünlikli amala
aşyrylýar. Düýpli özgertmeler ykdysa
dyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýar.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi
yzygiderli ýokarlanýar. Täze obalar, şä
herdir etraplar, ýaşaýyş jaý toplumlary,
mekdepdir çagalar baglary, ýollar hem
köprüler gurulýar, döwlet dolandyryşy
kämilleşdirilýär.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,
biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şan
ly 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen
şöhratlandyrýarys. «Türkmenistan —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» ýylynda gadymyýetden gözbaş
alýan milli döwletlilik däplerimizden ugur
almak bilen, Türkmenistanyň Milli Ge
ňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň
saýlawlaryny geçirip, iki palataly parla
ment ulgamyny döretdik. Şeýdip, döwlet
we jemgyýetçilik durmuşyna demokratik
kadalary tapgyrlaýyn ornaşdyrýarys.
Medeniýet, ylym-bilim, saglygy go
raýyş ulgamlarynda düýpli özgertme
leri üstünlikli dowam edýäris. Gurlu
şykda, senagatda, oba hojalygynda,
nebitgaz pudagynda ýokary ösüş dep
ginlerini gazanýarys. Bu işleriň ähli
si irginsiz ynsan zähmeti bilen hasyl
bolýar diýip, milli Liderimiz aýtdy hemde bagtyýar ýaşlarymyzyň-da döwlet,
häkimiýet we dolandyryş edaralaryn
da, ylym-bilim, medeniýet, saglygy
goraýyş ulgamlarynda, önümçilik kär
hanalarynda yhlasly zähmet çekýän
diklerini, eziz Watanymyzy ösdürmä
ge mynasyp goşant goşýandyklaryny
buýsanç bilen belledi.
Halal zähmet ynsanyň abraý-mer
tebesini, ömrüniň manysyny artdyrýar.
Şoňa görä-de, ýaşlara şeýle sargyt ede
sim gelýär: beýik maksatlara ýetmek
üçin zähmeti hemişe özüňize hemra
ediniň! Siziň çekýän zähmetiňiz hemi
şe halal, ile-ýurda bähbitli bolsun! di
ýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bagtyýar ýaşlara ýüz
lenip aýtdy.
Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagy
nyň 140 ýyllygy, mukaddes Garaşsyzly
gymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň
professor-mugallymlary, talyp ýaşlary,
mekdep okuwçylary ýürek joşgunyny be
ýan edýän eserleri döretdiler. Olarda gü
neşli ülkämiziň gözelliklerine söýgi, ber
karar döwletimize buýsanç ýaňlanýar.
Şunuň bilen baglylykda, milli Lideri
miz okuwa gatnaşyjylaryň öňünde «Ak
şäherim Aşgabat» goşgusyndan bir
bendi okap berdi:
Galkyp ganat gerdigim,
Sap söýgüden gurdugym,
Ýüregi sen ýurdumyň,
Ak şäherim Aşgabat!
Siz mydama ýurdumyzyň daglaryn
dan güýç, baglaryndan joş alyp, bag
tyýar döwrümizden ruhlanyp ýaşaň!
diýip, döwlet Baştutanymyz ýaşlara ar
zuw etdi.
Okaň, guruň, dörediň! Eziz Watany
myzy, ak şäherimiz Aşgabady, merdana
halkymyzy ajaýyp şygyrlaryňyz, kyssa
laryňyz, sazlaryňyz, sungat eserleriňiz
bilen belentden wasp ediň!
Milli Liderimiz berkarar döwletimiziň
ruhubelent ýaşlaryna ýüzlenip, biz dün
ýädäki çylşyrymly maliýe-ykdysady ýag
daýlara garamazdan, milli ykdysadyýeti
mizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürýäris
diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz bäsdeşlige
ukyply, ösüşiň ýokary depginlerini ga
zanmagyň möhüm şerti hökmünde
önümçilige sanly tehnologiýalaryň or
naşdyrylýandygyny belläp, bu ugurdan
ýaş hünärmenleri taýýarlamaga uly äh
miýet berilýändigini aýratyn nygtady.
Sebäbi innowasiýalar, häzirki zaman
ylymlary, nanotehnologiýalar, sanly ul
gam adamzat jemgyýetini öňe alyp bar
ýar. Sanly tehnologiýalaryň çalt ösmegi
bilen, bütin dünýäni öz içine alýan ara
gatnaşyk ulgamy döredilýär, täze pudak
lardyr düşünjeler peýda bolýar. Döwrüň
bu täzelikleri biziň jemgyýetimize hem
giňden ornaşýar. Bu bolsa dünýäniň
sanly giňişligine ýurdumyzyň işjeň go
şulyşmagyny, halkara bazarda bäsdeş
lige ukyply bolmagyny üpjün edýär di
ýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy.
Ylmyň durmuşdaky ornunyň ýokar
lanmagy bilen, ösen tehnologiýalardan
habarly täze nesil hem kemala gelýär.
Bilşimiz ýaly, taryhyň bütin dowamynda
ata-babalarymyz ylymdan üzňe ýaşa
mandyr.
Biziň ýaşlarymyz bu gün pederlerimi
ziň ylym dünýäsindäki beýik açyşlaryna
buýsanmaga haklydyr. Şonuň bilen bir
likde, olar adamzadyň ylymda hem-de
tehnologiýada gazanan üstünliklerini
barha düýpli özleşdirýärler.
Milli Liderimiz öňde duran ilkinji no
batdaky wezipeleri kesgitläp, dördünji
senagat rewolýusiýasy eýýamynda ýaş
larymyzyň innowasion barlaglara işjeň
gatnaşmalydygyny, dünýäniň ählumumy
tehnologik ösüşinden yza galman, täze
tehnologiýalary döretmelidigini aýtdy.
Siz täze ylmy işleriňiz, düýpli açyşla
ryňyz bilen özüňizi öňdebaryjy nesiller
hökmünde dünýä tanatmalysyňyz diýip,
hormatly Prezidentimiz ýaşlara ak ýol
arzuw etdi.
«Döwlet adam üçindir!» diýen syýasa
tymyz esasynda biz halkymyzyň durmuş
taýdan goraglylygyny yzygiderli berkid
ýäris, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowu
landyrýarys. Bu syýasat, ilkinji nobatda,
goldawa we goraga mätäç raýatlara gö
nükdirilendir diýip, milli Liderimiz nygtady.
Zähmete ukypsyz raýatlara, maýyp
lara, köp çagaly maşgalalara maddy
taýdan üpjünçilik we durmuş hyzmatla
ry edilýär. Bu iş olara pensiýalar, döwlet
kömek pullary, durmuş ýeňilliklerini ber
mek görnüşinde, tölegler arkaly amala
aşyrylýar. Döwlet serişdeleriniň hasa
byna köp çagaly maşgalalara, howan
darlyga mätäç çagalara, weteranlara,
döwlet ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerini
goramakda saglygyny ýitirenlere goş
maça goldaw berilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow akyldar şahyrymyz
Magtymguly Pyragynyň: «Entäni goldara
hemaýat ýagşy» diýen sözlerini getirip,
ata-babalarymyzyň öwüt-ündewlerinden
ugur almak bilen, Howandarlyga mätäç
çagalara hemaýat bermek boýunça ha
ýyr-sahawat gaznasynyň döredilendigini
ýatlatdy. Şeýle-de Ahal welaýatynyň tä
ze edara ediş merkezinde çagalar sa
galdyş-dikeldiş merkezi gurulýar.
Milli Liderimiz ýaşlara ýene-de bir mö
hüm pent berip, olaryň ynsanperwerligiň
we adalatyň tarapdary bolan halkyň ne
silleridigini hemişe ýatlarynda saklama
gy tabşyrdy.
Agzybirlik, dostlukly gatnaşyklar hal
kymyzyň hoşniýetli häsiýetleridir.
Atalar ym yz yň dör ed en «Agz yb ir e
Taňry biýr, agzalany gaňrybiýr», «Kö
mekleş en ýow bas ar», «Söý en iş en
ýykylmaz», «El eli ýuwar, iki el birigip
— ýüzi», «Dostlukda menzil bolmaz»,
«Dostsuz başym, duzsuz aşym», «Dost
— dostuň aýnasy» ýaly pähim-paýhas
larynda agzybirlik hem-de dostluk gat
naşyklarynyň many-mazmuny nygtalýar.
Birek-birege hemaýat etmek, hormat
goýmak, ejize ganym bolmazlyk halky
myzda müdimilik gelýän kadadyr diýip,
döwlet Baştutanymyz nygtady.
Bu öwütler ynsanperwerligiň, ýokary
ahlaklylygyň şygarlary bolup ýaňlanýar.
Görnüşi ýaly, halkymyz ýaşaýyş-dur
muşyny akyl-parasat, ylym hem tejribe
esasynda gurupdyr. Ynsanperwerligiň,
päkligiň, ruhubelentligiň, kiçigöwünlili
giň, mertligiň, dogry sözlüligiň, arassa
ahlaklylygyň durmuş kadasyna öwrü
lendigi bellenildi. Şu esasda hem milli
edep-terbiýe mekdebi döredilipdir. Şo
ňa görä-de, ýaşlar ata-babalarymyzyň
asylly däplerini durmuş şygaryna öwür
melidir. Bu gün türkmen paýhasy dünýä
nur saçýar, türkmen topragynda ägirt
uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şu
şöhratly zamanada okamak, öwrenmek,
ata-babalarymyzyň döreden mukaddes
liklerine wepaly bolmak, eziz Watana
jan-u-tenden hyzmat etmek ýaşlarymy
zyň baş maksady bolmalydyr diýip, milli
Liderimiz aýtdy.
Şeýlelikde, umumy sapagyň birinji sa
gady tamamlandy. Biraz arakesmeden
soň, umumy sapak dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sözüni dowam edip,
häzirki döwürde senagat taýdan ösen
döwleti döretmegiň ýolunda ýurdumy
zyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny we
sebitleri sazlaşykly ösdürmäge uly üns

berilýändigini belledi. Oba hojalygynyň
paýy artdyrylýar. Pudagyň dolandy
ryş usullary düýpli kämilleşdirilip, oba
adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesi
yzygiderli ýokarlandyrylýar. Obalarymyz
sazlaşykly ösdürilýär.
Ylmyň we tehnikanyň üstünliklerini,
iň oňat dünýä tejribelerini, sanly tehno
logiýalary ornaşdyrmak arkaly sebitle
rimizde gaýtadan işleýän kärhanalary,
döwrebap enjamlar ornaşdyrylan önüm
çilikleri, ýyladyşhanalary we maldarçylyk
toplumlaryny döredýäris. Daýhanlary
myz üçin dünýäniň has kämil oba hoja
lyk tehnikalaryny we gurallaryny satyn
alýarys. Oba hojalyk ylymlaryny ösdür
mek, pudaga sanly ulgamy ornaşdyr
mak boýunça hem köp işler edilýär. Bu
bolsa daýhanyň zähmetini ýeňilleşdir
mäge, ýerden alynýan hasyly ýokarlan
dyrmaga, ekologik taýdan arassa önüm
leri öndürmäge ýardam berýär.
Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwür
mek boýunça-da uly işler amala aşyryl
ýar. Siz soňky ýyllarda tokaý meýdanla
rynyň çalt depginler bilen giňelýändigini
görýänsiňiz diýip, döwlet Baştutanymyz
belledi.
Awtomobil we demir ýollarynyň ýa
kalarynda tokaý zolaklary barha köpel
ýär. Seýilgähler ýylyň bütin dowamynda
gök öwüsýär. Bularyň ählisi ýurdumyzda
amatly ekologik gurşawy emele getir
ýär. Garagum sährasynda «Altyn asyr»
Türkmen kölüniň döredilmegi bolsa suw
serişdelerini aýawly saklamaga, daşky
gurşawy goramaga we gowulandyrma
ga ýardam edýär
Ata-babalarymyz «Bagym bar, ba
rym bar» diýipdirler. Biziň ýurdumyz gül
li sähralary, durnagöz suwly çeşmeleri,
tereň derýalarydyr kölleri, beýikli-pesli
daglary, arça-çynarly, kerkawly, injirenarly jülgeleri, begres geýnen dereleri,
çemenlikli ýaýlalary, çogly güneşi bilen
tanalýar. Bereketli türkmen topragy äh
li döwürlerde ýadawsyz zähmet hemde Gün çogunyň bollugy bilen ösdürilip
ýetişdirilen datly miweleri, gök-bakja
önümleri bilen şöhratlanyp gelipdir diýip,
milli Liderimiz sözüni dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň buýsanç bilen bel
leýşi ýaly, irki ekerançylygyň we mal
darçylygyň mekany bolan ýurdumyzda
baryp, biziň eýýamymyzdan öňki VI-VII
müňýyllyklarda ilkinji bugdaý çöregi bişi
rilipdir.
1904-nji ýylda R.Pampelliniň ýolbaş
çylygynda amerikan ekspedisiýasy tara
pyndan Änew düzlüginde bäş müň ýyl
mundan ozal ýetişdirilen bugdaý tohu
my tapyldy. Munuň özi biziň ülkämiziň
ak bugdaýyň mekanydygyny aýdyň su
but edýär.
Ata-babalarymyz «Biriň müň bolsun!»
diýen ýagşy niýet bilen topraga bugdaý
sepipdirler. Bugdaý oragyna hem goja
laryň ak pata bermegi esasynda sähet
li gün girişipdirler. «Çäjiňe bereket!»,
«Harmanyňa bereket!» diýip, rysgal-be
reket arzuw edipdirler.
1941 — 1945-nji ýyllaryň gazaply uruş
döwründe taplanan kakam Mälikguly
Berdimuhamedowyň aýtmagyna görä,
atam Berdimuhamet Annaýew bilimli
adam bolupdyr. Ol nusgawy edebiýaty
myzy, halk döredijiligimizi gowy bilipdir.
Magtymgulynyň, Mollanepesiň, Mätä
jiniň goşgularyny ýatdan aýdar eken.
Atamyň birnäçe depderden ybarat goş
gularynyň hem bolandygy, şahyrlar Şaly
Kekilowdyr Çary Aşyrow bilen saçakly
gatnaşandygy, goşgy okaşandygy bara
da kakamyň beren gürrüňleri hemişelik
ýadymda galdy diýip, milli Liderimiz öz
ýatlamalaryny paýlaşdy.
Kakamyň uruş döwründe ýazan, gal
lany köp ekmäge çagyran hem-de halky
zähmet çekmäge ruhlandyran goşgu
synda şeýle setirler bar:
Bugdaýdan bol hasyl almagy üçin,
Açlyk belasyndan dynmagy üçin,
Duşman depesinden inmegi üçin,
Gaýrat edip, köp ekeliň dänäni!
Çörek — gudratly önüm. Halkymyz
bugdaýy ekinleriň soltany saýyp, çöre
gi hormatlap, maňlaýyna sylmagy, onuň
owuntygyny hem ýere gaçyrmazlygy,
tamdyry mukaddes görmegi adata öw
rüpdir diýip, döwlet Baştutanymyz bel
ledi.
«Paýhas çeşmesi» kitabyna girizi
len «Nan — öwlüýä» diýen pähim hem
halkymyzda çöregiň gadyr-gymmatynyň
örän ýokarydygynyň güwäsidir. «Türk
men medeniýeti» kitabymda mele-mys
syk çöregiň mukaddesligi bilen bagly
şeýle rowaýat getirilýär: «Meşhur şahyr
we serkerde Baýram han günleriň birin
de serkerdeleri bilen sapara rowana bo
lupdyr. Baýram hanyň gözi ýoluň ýaka
synda ýatan çörek bölejigine düşýär. Ol
derrew atyndan düşýär-de, çöregi alyp,
goltugyna salýar. Serkerdeleriniň biri:
«Belent Serkerdämiz! Näme üçin bize
buýurman, özüňiz atdan düşdüňiz?» di
ýip, ondan soraýar. Baýram han: «Çöre
gi ilki men gördüm, ony ýerden almagy
başga birine buýurmak çörege hormat
goýmadygym bolardy» diýip jogap be
ripdir».
Ata-babalarymyz uzak ýola giden
de tamdyrdan lowurdap çykan çöregi
ýanlaryndan goýmandyr. Elmydama-

da türkmen çörege şeýle sarpa goýup,
ony özüne ýoldaş edinipdir. Şoňa göräde, bugdaý sümmülleri Türkmenistanyň
Döwlet tugrasynda ýerleşdirildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýaşlar a ýüzlen ip,
ýurdumyzyň gallany diňe bol öndür
ýän däl-de, eýsem, gerek bolsa eksport
edýän döwlete hem öwrülendigini bel
ledi. Ata Watanymyz beýleki datly ir-iý
mişleriň hem mekany. Müňýyllyklaryň
dowamynda daýhan ata-babalarymyz
şaly, jöwen, nohut, noýba, mäş, kädi,
gawun-garpyz ýaly, tagamly gök-bakja
önümlerini, erik, şetdaly, armyt, hozdur
pisse, badamdyr nar, üzüm ýaly miwe
leri öndüripdir.
Türkmen gawunlaryna hem-de kakla
ryna bolsa Ýewropa we Gündogar ýurt
lary uly isleg bildiripdir. Taryhy çeşme
lerde türkmen gawunlarynyň Bagdada,
Hytaýa, Hindistana iberilendigi aýdylýar.
Häzir ýurdumyzda gawunlaryň ýüzlerçe
görnüşi ýetişdirilýär.
Waharman, gülaby, garrygyz ýaly ga
wunlarymyz halkara sergilerde altyn we
kümüş medallara mynasyp boldy.
Milli Liderimiz daýhanlarymyzyň ga
zanýan üstünlikleri barada aýtmak bilen,
güneşli Diýarymyzyň bereketli meýdan
larynda gant şugundyryndan, şalydan
hem bol hasylyň alynýandygyny belledi.
Ýurdumyzyň maldarlary et we süýt ön
dürmek boýunça täze sepgitlere ýetýär
ler. Bu bolsa Diýarymyzyň ösüşiniň täze
tapgyrynyň wezipelerini çözmekde, azyk
bolçulygyny üpjün etmekde ägirt uly äh
miýete eýedir.
Gowaça biziň üçin örän ähmiýet
li ekinleriň biridir diýip, döwlet Baş
tutanymyz sözüni dowam etdi. Eziz
Watanymyz dünýäde gowaçanyň iň
gadymy mekanlarynyň biri hökmünde
tanalýar. Mahmyt Gaýybynyň «Otuz iki
tohum kyssasy» eserinde pagta päkli
giň, akýürekliligiň, gowulygyň alamaty
hökmünde ähli ekinlerden ýokarda go
ýulýar.
Gür çybyg-a, gür çybyk,
Gür çybykda bir çybyk,
Bir çybykda höwürtge,
Höwürtgede ýumurtga —
diýen türkmen halk matalynyň gowa
ça, goza hem-de pagta bilen bagly dö
redilendigini bilýänsiňiz diýip, hormatly
Prezidentimiz aýtdy.
Biziň baýlygymyz, şöhrat-şanymyz
bolan pagtanyň süýüminden ýüplük eg
rilip, ekologik taýdan örän arassa hemde adam bedenine ýakymly nah matalar
dokalýar. Bu gymmatly ösümligiň çigi
dinden ýag, mal üçin künjara alynýar.
Gowaça çöpi gaýtadan işlenip, mebel
önümçiliginde we gurluşykda ulanylýan
serişdeler öndürilýär.
Biz pagtany gaýtadan işläp, dünýä
ölçeglerine laýyk gelýän önümleri ön
dürýäris. Ýurdumyzda gowaçanyň to
humçylygyna aýratyn üns berip, bol
hasylly, ýokary hilli orta we inçe sü
ýümli pagtanyň täze görnüşlerini dö
redýäris diýip, hormatly Prezidentimiz
nygtady.
Soňky ýyllarda dünýäniň ösen döw
letleriniň täze tehnologiýalary, ylmyň we
tehnikanyň iň soňky gazananlary ornaş
dyrylan dokma kärhanalary gurlup ulan
maga berilýär, ýaşlar üçin müňlerçe täze
iş orunlary döredilýär. Bu kärhanalarda
pagta süýüminden öndürilýän ekologik
taýdan arassa önümlere dünýä baza
rynda uly isleg bildirilýär.
Döwlet Baştutanymyz talyplara we
okuwçylara ýüzlenip, energetika sena
gatynyň hem möhüm pudaklaryň biridi
gini belledi. Soňky döwürde ýurdumyz
da täze, kuwwatly elektrik stansiýalary
gurlup ulanmaga berilýär.
Milli maksatnamalarymyza laýyklyk
da, müňlerçe kilometre uzaýan elektrik
geçirijiler täzelenýär. Biz Mary wela
ýatynda Merkezi Aziýada iň iri, ýokary
tehnologiýaly utgaşykly elektrik stansi
ýasyny gurduk. Kerki — Şibirgan ugry
boýunça elektrik geçirijisini işe girizdik.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylly
gyna gabatlap bolsa Lebap welaýatynyň
Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 me
gawat bolan täze gazturbinaly elektrik
stansiýasyny dabaraly ýagdaýda açyp
ulanmaga bereris. Şeýle hem Balkan
welaýatynyň Serdar etrabynda sanly
tehnologiýalar arkaly dolandyryljak Gün
den we ýelden energiýa öndürýän stan
siýany hem gurýarys diýip, milli Lideri
miz belledi.
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň yk
dysady garaşsyzlygymyzy berkitmegiň,
halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyr
magyň, kuwwatly, köpugurly önümçilik
pudaklaryny döretmegiň esasy binýady
bolup durýandygy aýratyn nygtaldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türk
menistan ýerasty tebigy serişdelere baý
ýurtlaryň biri bolup, «mawy ýangyjyň»
gory boýunça dünýäde dördünji orny
eýeleýär. Pudagyň diwersifikasiýa ýoly
bilen ösdürilmegi, sanly tehnologiýala
ryň, şol sanda 3D modelirleme usulla
rynyň ulanylmagy nebit we gaz ýatakla
rynda gözleg işleriniň netijeli bolmagyny
üpjün edýär.
(Dowamy 5-nji sahypada).
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— ÝAŞLARYMYZ ÄHLI GÜÝÇLERINI, BILIMLERINI HEM-DE
BAŞARNYKLARYNY WATANYMYZYŇ ÖSÜŞLERINE BAGYŞ ETMELIDIRLER
Milli Liderimiz ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada umumy sapak geçdi
(Başlangyjy 1,3,4-nji sahypalarda).

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan iş
leýän zawodlar toplumynda we Seýdiniň
nebiti gaýtadan işleýän zawodynda ön
dürilen hem-de uly isleg bildirilýän nebit
önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eks
port edilýär.
Asyryň iri taslamalarynyň biri bolan
Türkmenistan — Owganystan — Pa
kistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gur
luşygy dowam edýär. Bu işleriň ählisi
ata Watanymyzyň kuwwatly energetika
döwleti hökmünde dünýädäki ornuny
has-da berkidýär diýip, döwlet Baştuta
nymyz nygtady.
Ykdysadyýetimiziň pudaklaryna öň
debaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak
da, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önüm
leri öndürmekde, azyk howpsuzlygyny
berkitmekde hususyýetçilere uly orun
degişlidir diýip, milli Liderimiz sözüni
dowam etdi. Häzirki döwürde telekeçi
ler dürli pudaklarda milli maksatnama
larymyzy durmuşa geçirmäge işjeň gat
naşýarlar. Senagatda, oba hojalygynda,
gurluşykda, syýahatçylykda, söwdada
we durmuş hyzmatynda, halk senetçili
ginde, beýleki ugurlarda üstünlik gazan
ýarlar.
Ozal agrar ýurt bolan Türkmenistan
bu gün senagat taýdan ýokary depginler
bilen ösýär diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow buýsanç
bilen belledi.
Biz ýokary tehnologiýalar bilen üpjün
edilen, serişde we energiýa tygşytlaý
jy, ekologik taýdan arassa, bäsdeşlige
ukyply elektron senagatyny döredýäris.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz
şu günki sapakda «Aýdyň gijeler» ho
jalyk jemgyýetiniň smart telewizorlary,
awtomat enjamlary, yşyklandyryş gural
larydyr LED çyralary, elektroenergiýany
ölçeýän enjamlary, «Agzybirlik tilsima
ty» kärhanasynyň interaktiw panelleri,
elektron tor enjamlaryny, kompýuterleri
öndürýändigini aýtdy. Ýurdumyzda şeý
le önümçilikleriň giňelýändigine, bu işde
ýaşlaryň ornunyň artýandygyna guwan
ýarys diýip, döwlet Baştutanymyz nygta
dy.
Häzirki döwürde ylmyň iň täze gaza
nanlary, häzirki zaman tehnologiýalary
bilen enjamlaşdyrylan iri senagat top
lumlary gurulýar. Gyýanlydaky polimer
zawodynyň önümleri dünýä bazarynda
uly islegden peýdalanýar. Türkmenis
tanda tebigy gazdan sintetik ýangyjy
öndürmekde dünýäde ilkinji uly möçberli
taslama durmuşa geçirildi. Ahal welaýa
tyndaky bu zawodda ekologiýa taýdan
arassa, Euro-5 standartyna laýyk gel
ýän EKO-93 benzini öndürilýär. Bularyň
ählisi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny
has-da artdyrýar, köp möçberde girdeji
getirýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, gur
luşyk pudagy hem depginli ösýär. Milli
maksatnamalara laýyklykda, obadyr şä
herlerimizde ýaşaýyş-durmuş we mede
ni maksatly desgalar yzygiderli gurulýar.
Bu gurluşyklaryň ählisi öňdebaryjy inže
nerçilik-tehniki çözgütler, milli binagärli
giň gadymy däpleri hem-de häzirki za
man şähergurluşyk tejribesi esasynda
amala aşyrylýar.
Aşgabat şäherinde ýaşyl begrese bü
renen seýilgähler, ýaşaýyş jaýlary, sag
lygy goraýyş, medeni, sport we söwda
merkezleri, ýokary hem-de orta okuw
mekdepleri, myhmanhanalar, önümçilik
kärhanalary, halkara derejeli awtoulag
geçelgeleri guruldy we gurulýar. Bu des
galar halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edi
len merkezi hökmünde paýtagtymyzyň
gözelligini has-da artdyrýar diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi.
Ýakynda bolsa Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagty
myzda Türkmenistanyň Halk Maslaha
tynyň Diwanynyň binasyny, Maslahatlar
we Kabul ediş merkezlerini, «Türkmen
başy» hem-de «Senagat» paýdarlar tä
jirçilik banklarynyň binalaryny, Halkara
ahalteke atçylyk we «Türkmen alabaý
itleri» assosiasiýalarynyň merkezlerini,
kaşaň «Arkadag» myhmanhanasyny
ulanmaga berdik. 25-nji maýda Aşgabat
şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli «Aş
gabat-siti» gurluşyk toplumynyň düýbüni
tutduk diýip, milli Liderimiz nygtady.
Biziň Aşgabady ösdürmek boýunça
alyp barýan işlerimiz halkara derejede
ykrar edildi. Şäherdäki binalaryň ençe
mesi Ginnesiň rekordlar kitabyna giri
zildi diýip, milli Liderimiz buýsanç bilen
belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow geçirilýän giň ge
rimli işleriň netijesinde paýtagtymyzyň
geljekde has-da gözelleşip, dünýäniň
iň nurana şäherleriniň birine öwrüljekdi
gine ynam bildirmek bilen, ýaşlary paý
tagtymyzyň XXI asyryň nusgalyk şäheri
hökmünde ykrar edilmegine mynasyp
goşantlaryny goşmaga çagyrdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz üstün
likli durmuşa geçirilýän ulag-logistika
strategiýasynyň many-mazmunyna we
ähmiýetine ünsi çekip, onuň gözbaşy
ny gadymyýetden alyp gaýdýandygyny

belledi. Ir döwürlerde hem Beýik Ýüpek
ýolunyň möhüm bölegi ýurdumyzyň çä
ginden geçipdir. Ol halklary we yklym
lary birleşdiripdir. Garaşsyz, Bitarap
Türkmenistan häzirki zaman ulag geçel
gelerini döretmek we kämilleşdirmek ar
kaly Ýewraziýa giňişliginiň ulag-logistika
ulgamyna işjeň goşulýar. Häzirki wagtda
ýurdumyz Günbatar — Gündogar, De
mirgazyk — Günorta ugurlary boýun
ça üstaşyr geçelgeleriň taslamalaryny
amala aşyrýar, Owganystan — Türkme
nistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Tür
kiýe (Lapis Lazuli) we TRASEKA ýaly
halkara ulag geçelgelerini döretmäge
ýakyndan gatnaşýar.
Biz Türkmenbaşy şäherinde döwre
bap Halkara deňiz portuny gurduk. Akina
— Andhoý, Ymamnazar — Akina, Ser
hetabat — Turgundy ugurlary boýunça
demir ýollary we optiki-süýümli aragat
naşyk ulgamlaryny ulanmaga berdik. Bu
işler ýurdumyzyň Beýik Ýüpek ýoluny
gaýtadan dikeltmäge işjeň gatnaşýan
dygyny ýene-de bir gezek äşgär edýär
diýip, milli Liderimiz nygtady. Şeýle hem
döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň de
mir ýol, awtomobil, howa, deňiz we der
ýa ulaglarynyň düzüminiň düýpli döw
rebaplaşdyrylýandygyny belledi. Dünýä
meşhur kompaniýalaryň awtobuslary,
ýeňil we ýük awtoulaglary yzygiderli sa
tyn alynýar.
Biziň alyp barýan ulag syýasatymyzy
dünýä jemgyýetçiligi giňden goldaýar.
Türkmenistanyň başlangyjy bilen Bir
leşen Milletler Guramasynyň Baş As
sambleýasynyň durnukly ulag ulgamyny
döretmek boýunça taryhy Kararnamala
ryň dördüsini kabul etmegi munuň aý
dyň subutnamasydyr.
Biz 2015-nji ýylda «TürkmenÄlem 52oE»
emeli hemrasyny uçurdyk. Häzirki wagt
da ikinji milli emeli hemrany döretmek we
älem giňişligine çykarmak boýunça hem
zerur işleri alyp barýarys. Ýurdumyzda
mobil hyzmatlary, telefon, poçta, internet
we IP telewideniýe ulgamlaryny hem ös
dürýäris diýip, horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni
dowam etdi.
Adamzat jemgyýetiniň taryhyna nazar
aýlanyňda, ylym-bilimiň ösüşiň möhüm
şerti bolandygyny görmek bolýar diýip,
milli Liderimiz belledi. Şoňa görä-de,
ylym ulgamynyň binýadyny berkitmek,
ýokary tehnologiýalara, düýpli nazary
ylymlara esaslanýan sanly ykdysadyýe
ti döretmek boýunça toplumlaýyn işleri
alyp barýarys. Häzirki wagtda ýurdumy
zyň akademiki ylmy-barlag institutlaryn
da, ýokary okuw mekdepleriniň ylmytehnologik, ylmy-kliniki, ylmy-taslama
merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlag
hanalarynda, pudaklaýyn we pudagara
ylmy guramalarda ylma, döredijilige hö
wesli ýaşlaryň täze nesli zähmet çekýär.
Zehinli ýaşlarymyz ylmyň ileri tutulýan
ugurlary boýunça gymmatly ylmy bar
laglary alyp barýarlar.
Bilim ulgamyny dünýä derejesinde
döwrebaplaşdyrmaga, ruhy taýdan kä
mil, berk bedenli, giň dünýägaraýyş
ly nesli ýetişdirmäge hem uly ähmiýet
berýäris. Munuň üçin ýurdumyzyň ähli
ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary
okuw mekdepleridir çagalar baglary, Kö
petdagyň sapaly jülgesinde, Awazada
çagalar dynç alyş we sagaldyş merkez
leri guruldy hem-de gurulýar. Bilim eda
ralary döwrebap okuw kitaplarydyr gol
lanmalar bilen yzygiderli üpjün edilýär.
Bilim bermek işine ylmyň soňky gaza
nanlaryny, okatmagyň innowasion usul
laryny, ýokary hilli elektron bilim maglu
matlaryny giňden ornaşdyrýarys. Sanly
bilim ulgamynyň ösdürilmegine uly üns
berilýär.
Biz mekdep okuwçylarynyň we ta
lyplaryň halkara bäsleşiklerde gazan
ýan üstünliklerine guwanýarys diýip,
horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow türkmen ýaşlarynyň
geljekde-de halkara ders bäsleşiklerin
de, olimpiadalarda baýrakly orunlara
mynasyp bolup, ýurdumyzyň abraýyny
has belende göterjekdigine berk ynam
bildirdi.
Ynsan hemişe kämillige ymtylýar. Kä
millik bolsa mertebe we derejedir. Ýaş
larymyz bu hakykata göz ýetirmelidir.
Ýadawsyz zähmet, bilimleri we hünärleri
yhlasly ele almak, tejribe toplamak kä
millige eltýän ýoldur. Ýaş nesillerimizde
halkymyzyň iň oňat, iň gözel, iň belent
ahlagy jemlenmelidir diýip, milli Lideri
miz belledi.
Ynsanyň edebi altyndan gymmatdyr,
gymmatbaha daşlardan owadandyr.
Ýaşlar, siz pederlerimiziň ýoluny my
nasyp dowam edip, ýagşy gylyk-häsi
ýetleriňiz, adamkärçiligiňiz, başarnygy
ňyz bilen tanalyp, hakyky türkmen bolup
dünýä çykmalysyňyz! Türkmen ýigitleri
niň we gyzlarynyň akyly jöwher dek ýiti
bolmalydyr. Çünki siz özüni taýsyz zehi
ni bilen dünýä tanadan halkyň neslisiňiz.
Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň ýüzi
nurana bolmalydyr. Çünki siz ynsanper
werligiň belent däplerini dünýä ýaýan
ynsanlaryň neslisiňiz.
Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň
süňňi sap bolmalydyr. Çünki siz beden

hem-de ruhy taýdan päkligiň belent ka
dalary bilen dünýäni haýrana goýan
milletiň neslisiňiz diýip, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
ýaşlara ýüzlendi.
Çykyşda döwletimiziň we jemgyýeti
miziň iň gymmatly baýlygy bolan ada
myň saglygyny goramak, milli saglygy
goraýyş ulgamyny dünýä ülňülerine la
ýyklykda kämilleşdirmek babatda geçi
rilýän giň gerimli işlere aýratyn üns be
rildi.
«Saglyk» Döwlet maksatnamasy
nyň çäklerinde ýurdumyzyň ähli sebit
lerinde dünýä belli öňdebaryjy kom
paniýalaryň lukmançylyk enjamlary
ornaşdyrylan saglygy goraýyş-anykla
ýyş, «Ene mähri», gaýragoýulmasyz
tiz kömek, kliniki we ylm y-klin ik i mer
kezler i, köp ug urly hassahanalardyr
şypahanalar bina edildi.
Berk ar ar döwlet im iz iň bagt yý arlyk
döwründe keselleriň öňüni almak, anyk
lamak, täze, döwrebap bejergileri geçir
mek babatda ylmy usullaryň, innowa
sion tejribeleriň, takyk tehnologiýalaryň
giňden ornaşdyrylmagy milli lukmançy
lygyň ösüşine täze badalga berdi diýip,
milli Liderimiz nygtady.
Biz şypahana edaralarynyň dur
kuny hem täzeledik. Dünýä meşhur
«Arçman», «Ýyly suw», «Mollagara»,
«Awaza», «Daşoguz», «Farap», «Baý
ramaly», «Bagabat», «Berzeňňi» şy
pahanalarynda ynsan derdine melhem
bolýan tebigy baýlyklarymyzy giňden
peýdalanmaga mümkinçilik döretdik.
Türkmen topragynyň müň bir derde
melhem ösümliklerinden derman seriş
delerini öndürýän kärhanalary gurmak
da baý tejribe topladyk.
Beýik akyldar Magtymguly Pyragy
nyň: «Saglygyň gadyryn bilgil, hasta
bolmasdan burun» diýşi ýaly, biz sagdyn
durmuş kadalaryny ornaşdyrmaga aýra
tyn üns berýäris. Eneleriň we çagalaryň,
ýetginjekleriň, uly ýaşly hem-de garta
şan adamlaryň saglygyny goramak üçin
döwlet goldawyny berýäris diýip, döwlet
Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Gura
masy bilen hyzmatdaşlygyň çäginde ke
selleriň öňüni almak hem-de olara garşy
göreşmek boýunça gowy tejribe topla
nyldy. Birnäçe howply ýokanç keselleriň
ýok edilendigi, käbirleriniň hasaba alyn
mandygy barada Garaşsyz döwletimize
halkara güwänamalar berildi. Şeýdip,
berkarar döwletimiziň saglygy goraýyş
we derman senagaty ulgamyny ösüş
leriň täze belentliklerine çykarýarys di
ýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow bu beýik maksatla
rymyzyň üstünlikli amala aşyrylmagyna
ýaşlaryň işjeň gatnaşjakdygyna berk
ynam bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz sport barada
durup geçmek bilen, onuň ynsany be
den we ruhy taýdan taplaýan, dünýäga
raýşyny kämilleşdirýän gymmatlykdygy
ny belledi.
Bedenterbiýä we sporta biz jemgy
ýetimizi jebisleşdirýän, halkymyzy beýik
ösüşlere ruhlandyrýan güýç hökmünde
garaýarys. Şundan ugur alyp, köpçülik
leýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini
ösdürýäris. Ýurdumyzyň ähli sebitlerin
de, şol sanda «Awaza» milli syýahatçy
lyk zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk
gelýän sport desgalaryny, stadionlary,
atçylyk-sport toplumlaryny, ýöriteleşdi
rilen sport mekdeplerini gurduk. Gözel
paýtagtymyzda bolsa özboluşly Olimpi
ýa şäherçesini döretdik diýip, milli Lide
rimiz nygtady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Hal
kara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň
Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýur
dumyz Olimpiýa hereketini ösdürmäge
mynasyp goşant goşýar.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baş
tutanymyz şu ýylyň iýul — awgust aý
larynda türgenlerimiziň sportuň birnäçe
görnüşi boýunça Ýaponiýanyň Tokio şä
herinde geçirilen XXXII tomusky Olim
piýa oýunlaryna işjeň gatnaşandygyny
ýatlady. Biziň agyr atletikaçy türgenimiz
Polina Gurýewa bolsa bu Oýunlarda üs
tünlikli çykyş edip, kümüş medala my
nasyp boldy we ýurdumyza uly abraý
getirdi.
Meniň geljegimiz bolan ýaşlara berjek
nesihatym: sporty söýüň!
Sport güýç-gaýratdyr, gözellikdir, sag
dynlykdyr we ruhubelentlikdir. Türkmen
sportunyň beýik geljegi merdana ýaşla
rymyzyň ynamly ellerindedir. Biz muňa
çäksiz buýsanýarys diýip, milli Liderimiz
belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň çykyşynda nyg
taýşy ýaly, döwletimiz medeniýet ul
gamyny ösdürmek ugrunda uly tagalla
edýär, oňa köp möçberde serişdeleri
gönükdirýär. Milli medeniýetimiziň, sun
gatymyzyň has-da kämilleşmegi üçin
ähli şertleri döredýär. Ulgamyň mad
dy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyr
mak, zehinli hünärmenleri taýýarlamak
boýunça uly işler alnyp barylýar. Paý
tagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatla
rynda gurlan täze teatrlar, kitaphanalar,

muzeýler, medeniýet öýleridir beýleki
medeni maksatly binalar aýdylanlara
aýdyň şaýatlyk edýär.
Ak öý halkymyzyň durmuş medeniýe
tiniň aýrylmaz bölegidir. Türkmeniň ak
öýlerinde döwletli maslahatlar edilipdir.
Şu däpden ugur alyp, ähli welaýatlary
myzda milli binagärlik aýratynlyklaryny
özünde jemleýän «Türkmeniň ak öýi»
binalaryny gurduk. Bu gün olar halkymy
zyň gadymdan gelýän myhmansöýerli
giniň hem-de medeniýetiniň özboluşly
nyşanydyr diýip, döwlet Baştutanymyz
nygtady.
Eziz Diýarymyzda bellenilýän şan
ly senelerdir baýramlar, halkara çäreler
medeniýet ulgamynyň uly rowaçlyklara
beslenýändigini görkezýär. Şu ýyl Lebap
welaýatynda geçirilen Medeniýet hepde
ligi türkmen medeniýetiniň we sungaty
nyň gazananlaryny, milli gymmatlyklary
myzy dünýä ýaýmakda täze mümkinçilik
açdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Li
derimiz dünýäde medeni diplomatiýa
nyň döwlet syýasatynyň möhüm bölegi
hökmünde hiç wagt ünsden düşürilmän
gelýändigini aýratyn belledi. Biz bu işde
ÝUNESKO-ny iň ýakyn hyzmatdaşymyz
hasaplaýarys. Gadymy Merwiň, Köneür
genjiň, Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütin
dünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi,
«Görogly» dessançylyk sungatynyň,
«Küştdepdi» aýdym we tans dessury
nyň, türkmen milli halyçylyk sungatynyň
Adamzadyň maddy däl medeni mira
synyň sanawyna goşulmagy biziň alyp
barýan giň gerimli medeni, ylmy diplo
matiýamyzyň dünýäde ykrar edilýändigi
niň aýdyň subutnamasydyr.
Nesip bolsa, ýakyn ýyllarda Aşga
bat şäherini ÝUNESKO-nyň Şäherle
riň döredijilik toruna birikdireris diýip,
horm atly Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow nygtady.
Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda
saz çalmak we bagşyçylyk sungaty,
türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek we
keçe sungaty, demirçilik senedi, türk
men tazysy we elguş sungaty, türkmen
milli göreşi hem bu sanawa giriziler.
ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenilýän
şanly seneleriň sanawyna Magtymguly
Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy
ny-da goşarys.
Magtymguly adyndaky Türkmen döw
let uniwersitetinde hem-de Seýitnazar
Seýdi adyndaky mugallymçylyk institu
tynda ÝUNESKO kafedralaryny döredip,
orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu gu
ramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzü
mine girizeris diýip, döwlet Baştutany
myz belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow talyplara we okuw
çylara ýüzlenip, merdana halkymyzyň
gadymy döwürlerden bäri nesilleriň saz
laşykly ösüşine we terbiýesine aýratyn
ähmiýet berip gelendigini nygtady. Şoňa
görä-de, geçmişde ýaşap geçen beýik
şahsyýetlerimiz bahasyna ýetip bolma
jak akyl-paýhas mirasyny döredipdir.
Olaryň eserleri nesilleri terbiýelemegiň
gymmatly çeşmeleri bolup durýar.
Adamyň iň gözel häsiýetleriniň biri-de
ene-ata, jemgyýete we durmuşa bolan
söýgüdir. Ata-enä söýgi halkymyzyň «Al
tyn-kümşüň könesi bolmaz, ata-enäniň
— bahasy», «Ata-enäniň garrysy bol
maz, asyl parçanyň — könesi», «Ata ra
zy — Hudaý razy, ene razy — pygamber
razy», «Ata gören ýol keser, ene gören
don keser» ýaly nakyllarynda hem öz
beýanyny tapýar. Ene-ata bilen perzent
gatnaşyklary baradaky milli garaýyşlar
Döwletmämmet Azadynyň döredijiliginiň
özenine öwrülipdir. Onuň «Wagzy-azat»
eserindäki perzendiň ene-atanyň öňün
däki kyrk borjy hakyndaky pikirleri, mäh
re hem-de söýgä ýugrulan şygyrlary
asyrlar geçse-de ähmiýetini ýitirmän
gelýär. Bu garaýyşlar ynsan aňyna, ah
lagyna güýçli täsir edýän arassa öwütündewler hökmünde kabul edilýär.
Halk ym yz yň wat anç ylyk hem-de
adamkärçilik däpleri durmuş ýoluna ga
dam basýan nesillerimiz üçin geçmişi,
şu güni we geljegi birleşdirýän nusgawy
mekdepdir diýip, milli Liderimiz belledi.
Watana bolan söýgi ýürekde orun
alan iň näzik we päkize duýgudyr. Onuň
gymmatyny hiç zat bilen ölçäp bolmaz.
Ýürekden çykan sözüň ýürege barşy
ýaly, yhlas bilen başyna barlan iş hem
bitmän galmaýar. Her bir işe ýürekden
ýapyşyp, merdana halkymyzyň adyny
has-da belende götermek, başymyzyň
täjine deňeýän eziz Watanymyzyň şöh
ratyna şöhrat goşmak siziň esasy bor
juňyzdyr diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlara
ýüzlendi.
Milli Liderimiz şu günki beýanyny ta
mamlamak bilen, duşuşyga gatnaşyjyla
ra berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar
we abadan durmuş, okuwda uly üstün
likleri arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň çykyşy şowhunly,
dowamly el çarpyşmalar bilen garşy
landy.
Milli Liderimiz bu ýere ýygnananlara
ýüzlenip, şu günki duşuşygyň barşynda
ýurdumyzda ähli ugurlarda alnyp baryl

ýan giň gerimli işler hem-de möhüm dur
muş meseleleri barada pikir alşylandy
gyny aýtdy.
Belki, bu beýanyň dowamynda kä
birleriňizde sowallar dörändir, bu bara
da öz pikirleriňizi beýan etseňiz gowy
bolardy — diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow elini galdyran talyp
gyza — S.A.Nyýazow adyndaky Türk
men oba hojalyk uniwersitetiniň 5-nji ýyl
talyby Gülsenem Orazweliýewa ýüzle
nip, onuň sowal bermekçi ýa-da oý-pi
kirini beýan etmekçi bolýandygy bilen
gyzyklandy.
Talyp gyz şu günki möhüm sapagyň
özünde galdyran täsirleri barada aýdyp,
milli Liderimizi “Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”
ýylynda giňden bellenilýän Bilimler we
talyp ýaşlar güni bilen tüýs ýürekden
gutlady hem-de talyp ýaşlaryň adyndan
döwlet Baştutanymyza berk jan sag
lyk, uzak ömür hem-de ýurdumyzyň we
mähriban halkymyzyň abadançylygynyň
bähbidine alyp barýan ägirt uly işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň 2021-2022-nji tä
ze okuw ýylynyň ilkinji gününde beren
umumy sapagy çuňňur many-mazmu
na baý bolup, bu ýere ýygnananlaryň
her biriniň kalbynda ýakymly täsirleri
galdyrdy hem-de baýramçylyk şatlygy
ny artdyrdy.
Türkmenistanyň mukaddes Garaş
syzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edil
ýän aýynda bu möhüm wakanyň şaýady
bolmak uly bagtdyr diýip, talyp gyz bu
ýere ýygnananlaryň umumy pikirini be
ýan etdi.
Siziň Watanymyzy depginli ösdürmä
ge gönükdirilen giň gerimli maksatna
malar we düýpli özgertmeler baradaky
täsirli çykyşyňyz, halkymyzyň şöhratly
taryhy, ýeňişli üstünlikleri hem-de be
lent maksatlary barada aýdan sözleri
ňiz, ýokary terbiýeçilik ussatlygy bilen
beren atalyk nesihatlaryňyz, maslahat
laryňyz hem-de nurana arzuwlaryňyz
biziň ýüreklerimizi tolgundyrdy — di
ýip, G.Orazweliýewa aýtdy hem-de
Magtymguly Pyragynyň akyldar şahyr
derejesine göterilmeginde onuň ussat
pederi Döwletmämmet Azady ýaly be
ýik halypasynyň hyzmatynyň uludygyny
belledi.
Täze okuw ýylynda Siziň beren ilkinji
sapagyňyz netijesinde biz Siziň mugal
lymçylyk ussatlygyňyzyň ömrüni asyl
ly käre — mugallymçylyga bagyş eden
mähriban pederiňiz Mälikguly agadan
hem-de mähriban ataňyz Berdimuha
met Annaýewden mynasyp gözbaş alyp
gaýdandygynyň şaýatlary bolduk — di
ýip, talyp gyz aýtdy.
Milli Liderimiziň mähriban käbesi
Ogulabat ejäniň nusgalyk ömür ýoly,
mähir siňdirip döreden çeper el işleri
hem ähli türkmen gelin-gyzlary üçin gö
relde mekdebidir, kämil sungatyň ebedi
lik mukamydyr.
Döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen
ynamly barýan Garaşsyz, Bitarap Wa
tanymyzda agzybirlige, watansöýüjilige
hem-de zähmetsöýerlige daýanyp, tä
ze, belent maksatlara ýetmegiň ýaşla
ryň mukaddes borjy bolup durýandygy
nygtaldy.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda bagtyýar ýaşlar beden
we ahlak taýdan sagdyn ösüp ýetişýär,
ylymlary öwrenýär we bilim alýar, döre
dijilikli zähmet çekýär.
Gahryman Arkadagymyz, Siz ýaşla
ra mähriban Watanymyzyň nurana gel
jeginiň, eziz halkymyzyň bagtyýar we
abadan durmuşynyň bähbidine beýik
maksatlary durmuşa geçirmekde öňdä
ki hatarlarda bolmagy ündeýärsiňiz. Biz,
ýaşlar, şol maksatlar üçin gujur-gaýrat
bilen okarys, öwreneris, päk ýürek bilen
döredijilikli we yhlasly zähmet çekeris,
belent watansöýüjilik duýgusy hem-de
agzybirlik bilen täze ýeňişlerdir üstün
liklere ýeteris diýip, çykyş eden sözüni
dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow öz şahsy görelde
si bilen Watandan, ata-babalarymyzyň
mukaddes topragyndan başga beýik we
gymmatly düşünjäniň ýokdugyny her ki
me görkezýär. Milli Liderimiziň parasatly
sözleri, watançylyk we edermenlik bara
daky öwüt-nesihatlary döwrebap ýaşlary
terbiýelemäge ýardam edýär.
G.Orazweliýewa ýaşlaryň bagtyýar
hem-de eşretli durmuşy, bilim alma
gy, zähmet çekmegi we dynç almagy
baradaky atalyk aladalary üçin çuňňur
hoşallyk bildirip, talyplaryň adyndan
Bitaraplyk, parahatçylyk, dostluk hemde doganlyk ýörelgelerini öňe sürýän
Gahryman Arkadagymyzyň baştutan
lygynda kuwwatly we abadan döwlet
hökmünde Watanymyzyň dünýädäki
abraýynyň has-da artjakdygyna ynam
bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ýene-de kimde nä
me sowalyň ýa-da oý-pikiriň bardygy bi
len gyzyklanyp, Goranmak ministrliginiň

Harby institutynyň 5-nji ýyl harby talyby
Toýlymyrat Begmyradowy münbere ça
gyrdy.
Harby talyp Türkmenistanyň Prezi
dentine, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri
niň Belent Serkerdebaşysyna hem-de
duşuşyga gatnaşyjylara — professorla
ra, mugallymlara we talyp ýaşlara ýüzle
nip, şu gün bellenilýän Bilimler we talyp
ýaşlar güni bilen mähirli gutlady.
Biz, Watan goragçylary mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýram
çylygynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu
günki okuw sapagynda Siziň çuň maz
munly çykyşyňyzy, paýhasly pikirleriňizi
hem-de nesihatlaryňyzy uly ruhubelent
lik we hormat bilen diňledik.
Milli Liderimiziň milli bilim we ylym
ulgamyny ösdürmäge berýän ünsi, ony
dünýä derejesine çykarmak ugrunda
görülýän çäreler talyp ýaşlarda buýsanç
duýgusyny döretdi.
Bilimiň ösdürilmegine döwlet syýasa
tynyň möhüm ugry hökmünde garaýan
döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz ala
dalary netijesinde bu gün ýurdumyzyň
harby we hukuk goraýjy edaralarynyň
ýokary hem-de ýörite okuw mekdep
lerinde harby talyplaryň bilim-terbiýe
almagy we harby hünärleri ele almagy
üçin hemme şertler döredilýär.
Harby hünärmenleriň taýýarlanyly
şyna, olaryň hünär ussatlyklarynyň art
dyrylmagyna, berilýän bilimiň hiline we
netijeliligine aýratyn üns berilýär. Okuw
işine döwrebap multimedia serişdeleri,
internet we elektron kitaphana ulgamy
giňden ornaşdyrylýar, sanly bilim ulga
mynyň mümkinçilikleri doly ulanylýar. Bu
ugurda alnyp barylýan işleriň netijesinde
harby bilimiň we harby sungatyň dereje
si döwrüň talaplaryna doly kybap gelýär.
Türkmenistanyň Goranmak ministr
liginiň 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekde
biniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň atasy — Watan
goragçylary üçin nusgalyk görelde bo
lan edermen esger we ilhalar ynsan
Berdimuhamet Annaýewiň adyny göter
ýändigi belent mertebedir.
Biz, Watan perzentleri şu taryhy günde
mundan beýläk-de Siziň mähriban ataňyz
Berdimuhamet aganyň nusgalyk görelde
sine, mähriban kyblaňyz Mälikguly aga
nyň paýhasly ýörelgesine eýerip, mukad
des harby borjumyzy ak ýürekden ýerine
ýetirjekdigimize hem-de Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýra
my mynasybetli geçiriljek dabaraly harby
ýörişe buýsanç bilen gatnaşjakdygymy
za tüýs ýürekden ynandyrýarys — diýip,
T.Begmyradow aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň parasatly baştu
tanlygynda Türkmenistanyň durnukly
ösüş ýoluna düşen parahatçylyk döre
diji, dostana döwlet hökmünde çykyş
edýändigi nygtaldy. Diňe goranyş hä
siýetine eýe bolan Harby doktrina hem
şu ýörelgelere esaslanýar. Hut şoňa gö
rä-de, Milli goşunyň düzüminde bilim al
mak, hünär öwrenmek we gulluk etmek,
ýüregi «Watan» diýip telwas edýän her
bir türkmen raýatynyň arzuwyna öwrül
ýär, Watana bolan söýgi ogullaryň aňyn
da baky ýaşaýar.
Harby ýokary okuw mekdepleriniň
ähli harby talyplarynyň adyndan çykyş
eden bilim ulgamynda durmuşa geçi
rilýän giň özgertmeler, harby bilimi we
sungaty hemmetaraplaýyn ösdürmä
ge döredilen mümkinçilikler üçin tüýs
ýürekden hoşallyk bildirip, Türkmenis
tanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýarag
ly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Gurbanguly Berdimuhamedowa berk
jan saglyk, uzak ömür hem-de döwlet iş
lerinde üstünlikleri arzuw etdi.
Talyplaryň çykyşlary tamamlanandan
soň, milli Liderimiz bu günki çärä gat
naşýanlaryň arzuw-islegleri bilen gyzyk
landy. Olarda haýsydyr bir sowal dörän
bolsa, sorap biljekdiklerini aýtdy. Şeýle
hem Arkadag Prezidentimiz ýaşlaryň öz
lerini gyzyklandyrýan meseleler boýun
ça sowallaryny hat üsti bilen Türkme
nistanyň Prezidentiniň Diwanyna iberip
biljekdiklerine ünsi çekdi.
Döwlet Baştutanymyz duşuşyga gat
naşyjylara ýüzlenip: “Mähriban ýaşlar!
Ýurdumyzyň gelejegi siz bilendir!” diýdi.
S o ňr a h o r m a t l y P r e z i d
 e n t i m i z
Gurbanguly Berdimuhamedow halk ara
synda uly seslenme döreden ajaýyp
goşgy setirlerini okady:
Parahatlyk — ýürek baýdagy,
Älem-jahan — mähir mukamy.
Türkmenistan — bahar baýramy,
Türkmenistan — dostluk mekany.
Ajap eýýam, ajap çagym bar,
Ýalkym saçýan şamçyragym bar.
Hak sylamyş Beýik gerçegin,
Gahryman halkymyz bar!
Milli Liderimiz talyplara we okuwçyla
ra: “Mähriban we eziz ýaşlar! Siz bilen
öňe, öňe, diňe öňe jan Watanym Türk
menistan!” diýen buýsançly sözler bilen
ýüzlendi.
Şunuň bilen umumy sapak tamam
landy. Döwlet Baştutanymyz duşuşyga
gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu
ýerden ugrady.

C M Y K

2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry, penşenbe.

RESM I HAB AR
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resmi
nama laýyklykda, türkmen halkynyň gadymdan gelýän
hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik
däplerine eýerip, Türkmenistan tarapyndan Owganysta
na lukmançylyk kömegini bermek maksady bilen, Sag
lygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli
zyýansyzlandyryş erginlerini hem-de saglygy goraýyş
maksatly serişdeleri ynsanperwerlik kömegi hökmünde
Owganystana muzdsuz bermek tabşyryldy. Şeýle hem
resminama bilen, Daşary işler ministrligi Owganystana
ynsanperwerlik kömeginiň iberilmegini we guramaçylykly
gowşurylmagyny üpjün etmäge borçly edildi.

(TDH)

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly
Gurbanguly Berdimuhamedowa
ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň,
talyp ýaşlarynyň, mugallymlarynyň we
bilim işgärleriniň

ÝÜZLENMESI
Çuňňur hormatlanylýan 
belent mertebeli Prezidentimiz!
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, aýratyn
hem «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylyň her bir güni
kalbymyzda Gahryman Arkadagymyz, Size bolan beýik
buýsanç duýgularyny döredýän ýeňişdir üstünliklere, pa
rahatçylygy, döredijiligi, şeýle hem dostlugy dabaralan
dyrýan şanly wakalara beslenýär. Arkadag Prezidentimiz,
Siz 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda — Bilimler we talyp
ýaşlar gününde 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji okuw
sapagyny geçip, baý many-mazmunly taryhy çykyş etdi
ňiz, ýurdumyzyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna,
mugallymlaryna we bilim işgärlerine Gutlagyňyzy iberdi
ňiz. Ajaýyp bilimler baýramçylygyna gabatlanyp, häzirki
zaman multimedia enjamlary, sanly tehnologiýalar bilen
üpjün edilen döwrebap orta mekdepleriň hem-de çagalar
baglarynyň birnäçesi dabaraly açyldy. Siziň adyňyzdan
bilimler dünýäsine ilkinji gadamyny basýan körpelerimi
ze ýadygärlik sowgat hökmünde ýurdumyzda öndürilen,
türkmen, iňlis hem-de rus dillerindäki öwrediji maglumat
lary özünde jemleýän «Bilimli» atly kompýuterler gowşu
ryldy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy
nyň giňden belleniljek aýynyň ilkinji gününiň bu taryhy
wakalary bize iň ýakymly pursatlary, egsilmez buýsanç
duýgularyny paýlady, baýramçylyk ruhumyzy has-da be
lende göterdi.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza, Gahryman
Arkadagymyz, Size bolan belent buýsanjymyzy we söý
gimizi joşdurýan, agzybirligimizi has-da pugtalandyrýan
bu şanly wakalar mynasybetli biz — ýurdumyzyň mekdep
okuwçylary, talyp ýaşlary, mugallymlary we bilim işgärleri
Size bimöçber hoşallygymyzy bildirýäris. Siziň eziz Wa
tanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegine, bütin
dünýäde parahatçylyk, dostluk, hoşniýetlilik ýörelgeleri
niň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän içeri we daşary
syýasatyňyzyň, tutumly işlere hem-de şanly ösüşlere gal
kyndyrýan beýik başlangyçlaryňyzyň hemişe rowaç bol
magyny arzuw edýäris.
Arkadag Prezidentimiz!
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda Türkmenistan hem
metaraplaýyn gülläp ösýän ýurt hökmünde giňden tanal
ýar. Siziň ylmy taýdan esaslandyrylan özgertmeleriňiz
netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
Garaşsyz Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary,
şol sanda bilim ulgamy maksatnamalaýyn we toplumla
ýyn esasda ösdürilýär. Siziň milli bilim ulgamyny has-da
kämilleşdirmäge gönükdirilen döwlet syýasatyňyza, beýik
başlangyçlaryňyza laýyklykda, ýaş nesliň bilim-terbiýe al
magy, hünär öwrenmegi, döredijilige ugrukmagy, Watana,
halka, ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerine wepaly nesil
ler hökmünde kemala gelmegi üçin ägirt uly işler amala
aşyrylýar. Kabul edilen milli maksatnamalaryň çäklerinde
ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary
okuw mekdepleri, çagalar baglary, dynç alyş we sagal
dyş merkezleri gurlup ulanylmaga berilýär. Şonuň bilen
birlikde, bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek,
bilimiň ähli derejelerini ýokary hilli elektron bilim maglu
matlary bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peý
dalanyp, bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä
derejesine laýyk bolmagyny üpjün etmek maksady bilen,
sanly bilim ulgamy ösdürilýär, ylmyň iň soňky gazananla
ry hem-de okatmagyň innowasion usullary ulgama giň
den ornaşdyrylýar. «Türkmenistanda on iki ýyllyk umumy
orta bilime geçmegiň Konsepsiýasy», «Türkmenistanda
sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy», «Da
şary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsi
ýasy», şeýle hem «Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy
ugurly dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýa
sy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bilim ulgamynda gazan
ýan uly üstünliklerimiz, belent sepgitlerimiz üçin Size köp
sagbolsun aýdýarys.
Belent mertebeli mähriban Prezidentimiz!
Siziň ýurdumyzyň bilim işgärleriniň zehinini, gujurgaýratyny ýaş nesillere döwrebap bilim-terbiýe bermäge
gönükdirmegi, döredijilikli işlemegi, ýaşlaryň ähli amat
lyklary bolan ak mekdeplerde okamagy üçin amala aşyr
ýan işleriňiz, Watany söýmek, ata-enä hormat goýmak,
bilim almak, ylym, hünär öwrenmek baradaky gymmatly
maslahatlaryňyz, beýik şahsy göreldäňiz bizde çäksiz
ruhubelentlik döredýär. Siziň durmuşa geçirýän il-ýurt
bähbitli, dünýä ähmiýetli işleriňiz, kalbymyzda watan
söýüjilik, dostluk-doganlyk, ynsanperwerlik duýgularyny
joşdurýan öwüt-nesihatlaryňyz belent ahlaklylyga çagy
ryşdyr. Çuň pähim-paýhasa, baý many-mazmuna ýug
rulan ajaýyp kitaplaryňyz ýaşlar üçin deňi-taýy bolma
dyk gymmatly gollanmalardyr, ylym-bilim, edep-terbiýe
hazynasydyr.
Ýurdumyzyň bilim ulgamynda amala aşyrylýan beýik
işler biziň kalbymyzda, Gahryman Arkadagymyz, Size
bolan çäksiz buýsanç duýgularyny artdyrýar, bagtyýar
durmuşymyzyň eşretine guwanyp ýaşamaga, eziz Wa
tanymyzyň abraýyny has-da ýokary götermäge, yhlasly
okamaga, döredijilikli zähmet çekmäge egsilmez ylham,
güýç-gaýrat berýär.
Çuňňur hormatlanylýan 
belent mertebeli Prezidentimiz!
Sizi Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji
okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýene-de bir ge
zek tüýs ýürekden gutlaýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz
uzak, mertebäňiz elmydama belent bolsun, Gahryman
Arkadagymyz!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň
mekdep okuwçylary, talyp ýaşlary,
mugallymlary we bilim işgärleri.
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TÄZE MEKDEPLERIŇ AÇYLMAGY —
DÖWLETIŇ ÖSÜP GELÝÄN
NESIL BARADAKY ALADASYNYŇ NYŞANY
Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenildi
AHAL WEL AÝ AT Y, 1-nji sentý abr
(TDH). Şu gün Bilimler we talyp ýaşlar güni
mynasybetli şanly senäni — mukaddes Ga
raşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny bellemäge taý
ýarlyk görýän eziz Diýarymyzda çagalar üçin
gapylaryny giňden açan täze mekdepleriň
birnäçesi ulanylmaga berildi. Bu desgalaryň
gurluşygy ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan
amala aşyryldy, olar öz öňünde goýlan wezi
päniň hötdesinden abraý bilen geldiler. Täze
binalaryň hatarynda Ahal welaýatynyň Gök
depe etrabynyň Babarap obasynda gurlan
ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdep hem bar.
Bu mekdebe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Mejlisiniň karary bilen, Annak Sähetmyrado
wyň ady dakyldy.
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanly
gynda Türkmenistanda şöhratly taryhymyzy,
halkymyzyň özboluşly däp-dessurlaryny hemde baý ruhy mirasyny düýpli öwrenmek, olary
gaýtadan dikeltmek boýunça giň gerimli işler
durmuşa geçirilýär. Dürli döwürlerde Wata
nymyzyň syýasy, durmuş-ykdysady, medeni
ösüşine uly goşant goşan meşhur ildeşlerimi
ze belent sarpa goýulýar, olaryň atlaryny ebe
dileşdirmek barada alada edilýär.
Mugallym, okuw-terbiýeçilik işiniň işjeň gu
ramaçysy, ähli bilimini we tejribesini Diýary
myzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ýaş nesle

“Bilim almak, hünär öwrenmek türkmen
halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda berk
eýerip gelen durmuş kadasydyr. Sebäbi ylymbilim bagtyýarlygyň hem-de rowaçlygyň göz
başydyr. Şoňa görä-de, biz Berkarar döwleti
miziň bagtyýarlyk döwründe bilimiň we ylmyň

döwrebap bilim hem-de terbiýe bermäge ba
gyşlan, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Wa
tançylyk urşy ýyllarynda söweş meýdanlaryn
da gaýduwsyzlyk görkezen watançy esger
Annak Sähetmyradowyň zähmet we durmuş
ýoly şu günki türkmen ýaşlary üçin görelde
mekdebi bolup hyzmat edýär.
Ir bilen täze mekdebiň ýanynda baýramçylyk
hem-de ýokary ruhubelentlik ýagdaýy emele
geldi. Mekdebiň açylyş dabarasyna Türkme
nistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
agzalary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekil
leri, bilim işgärleri, hormatly ýaşulular gatnaş

jemgyýetimiziň döredijilik güýjüniň binýady
hökmünde yzygiderli kämilleşdirilmegine aý
ratyn ähmiýet berýäris” diýip, döwlet Baştu
tanymyz öz Gutlagynda türkmenistanlylaryň
ýaş nesline okuwda üstünlikleri, mugallymlara
bolsa Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp
ösmeginiň bähbidine alyp barýan asylly işle
rinde rowaçlyklary arzuw etdi.
Dabarada çykyş eden A.Sähetmyradowyň
gyzy D.Orazdurdyýewa we beýlekiler hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
ýadawsyz tagallalary netijesinde, bu gün bilim
ulgamynyň innowasiýa esasynda yzygiderli ös

dylar. Şanly waka mynasybetli sungat işgärleri
aýdym-sazly çykyşlaryýaýbaňlandyrdylar.
Ýygn an anlar horm atly Prez id ent im iz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz,
hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep
okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlary
na we bilim işgärlerine iberen Gutlagyny uly
ruhubelentlik bilen diňlediler. Milli Liderimiz
öz Gutlagynda giňden bellenilýän baýramçy
lyk hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň
başlanmagy mynasybetli hemmeleri tüýs ýü
rekden gutlady.

dyrylýandygy nygtaldy. Bu ulgam üçin ýokary
derejeli işgärleriň taýýarlanylmagyna, mugal
lymlaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylma
gyna aýratyn üns berilýär.
Ýygnananlar milli Liderimize ýaş nesliň
sazlaşykly ösmegi, bilimli, giň dünýägaraýyş
ly, zähmetsöýer, watançylyk ruhuna hem-de
halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna yg
rarly ýaşlaryň kemala gelmegi barada edýän
atalyk aladasy üçin hoşallyk sözlerini beýan
etdiler.
Dabaranyň dowamynda işde tapawutlanan
gurluşykçylara döwlet Baştutanymyzyň adyn
dan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.
Tolgundyryjy pursat gelip ýetýär — ilkinji jaň
nobatdaky okuw ýylynyň başlanandygyny mä
lim edýär. 960 okuwçy orunlyk ajaýyp mekdep
oglanlary we gyzlary özlerine garaşyp duran
giň synp otaglaryna çagyrýar. Täze mekdebiň
açylmagy mynasybetli okuwçylar baýramçylyk
çykyşlaryny taýýarladylar.
Dabara gatnaşyjylar täze mekdep bilen ta
nyşdylar, bu ýerde okuwlaryň, terbiýeçilik işi
niň, bedenterbiýe-sport we medeni çäreleriň
ýokary derejede guralmagy üçin ähli şertler
döredildi. Okuwçylar döwrebap enjamlar, öň
debaryjy tehnologiýalar hem-de dürli dersler
boýunça okuw kitaplary bilen üpjün edilen
synp otaglarynda bilim alarlar.
Hususan-da, lingafon otagynda daşary ýurt
dillerini öwrenmek üçin ähli şertler göz öňün
de tutuldy. Bilimleri üstünlikli özleşdirmek üçin
matematika, informatika, biologiýa, himiýa we

***
LEBAP WELAÝATY, 1-nji sentýabr
(TDH). Şu gün — Bilimler we talyp ýaşlar gü
nünde Saýat etrabynyň Çowdur we Lebaby
geňeşliklerinde gurlan döwrebap mekdepleriň
2-si Lebap welaýatynyň umumybilim berýän
edaralarynyň üstüni ýetirdi. Şolaryň her biri
600 okuwça niýetlenendir.
Täze mekdepler baýramçylyga beslenip,
dabaraly ýagdaýda açyldy. Bu şanly waka
bilen okuwçylary hem-de mugallymlary bilim
ulgamynyň, welaýat we etrap häkimlikleriniň,
jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hor
matly ýaşulular gutladylar.
Çykyşlarda Berkarar döwletimiziň bag
tyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz ta
gallalary, bilim ulgamynda başyny başlan öz
gertmeleriniň üstünlikli amala aşyrylmagy neti
jesinde, Türkmenistanda ýaş nesliň oňat bilim
almagy we hemmetaraplaýyn ösmegi, mugal
lymlaryň netijeli işlemegi üçin ähli şertleriň dö
redilýändigi bellenildi. Dabaralara gatnaşyjylar
milli Liderimize ýurdumyzyň bilim ulgamyny
düýpli kämilleşdirmäge hem-de dünýä dereje
sine çykarmaga gönükdirilen oňyn strategiýasy
üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Täze mekdepleriň açylmagy ata Watanymy
zyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyl
lygyna ajaýyp sowgat boldy. Mekdeplerde giň
we ýagty synp otaglary, lingafon hem-de ders
otaglary, sport we maslahat zallary, naharha
nalar, saglygy goraýyş bölümleri ýerleşdirildi.

beýleki derslere niýetlenen otaglarda degişli
amatlyklar döredildi. Zähmet sapagy hem-de
bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak
üçin zerur enjamlar ornaşdyryldy.
Hormatly ýaşulular ýola goýlan asylly däbe
görä, 1-nji synpa gelen körpelere hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adyndan sowgat hökmünde “Bilimli” kompýu
terlerini gowşurdylar. Munuň özi bilimler dün
ýäsine gadam basýan körpe okuwçylaryň şat
lygyny has-da artdyrdy.
Umuman, Babarap obasyndaky Annak Sä
hetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji
orta mekdep milli Liderimiziň başyny başlan

Döwrebap kompýuterler hem-de beýleki
zerur enjamlar, innowasion tehnologiýalar fi
zika, himiýa, matematika we beýleki dersler
boýunça okuw işlerini netijeli alyp barmaga
mümkinçilik berýär. Mekdepleriň her birinde
kitaphanalar hem-de okuwçylaryň döredijilik
zehinlerini özleşdirmekleri üçin niýetlenen saz
otaglary bar. Oglanlardyr gyzlar zähmet sa
pagy üçin, degişli enjamlar bilen üpjün edilen
synp otaglarynda bilim alarlar.
Täze mekdepleriň abadanlaşdyrylan çäk
lerinde futbol, woleýbol we basketbol meý
dançalaryny, ylgaw ýodalaryny öz içine alýan
sport şäherjikleri bar.

we yzygiderli amala aşyrýan täze bilim syýa
satynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.
Şu gün Ahal welaýatynyň Änew şäherinde
720 orunlyk, Ak bugdaý etrabynda 960 orun
lyk, Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşligin
de 640 orunlyk, Babadaýhan etrabynda 960
orunlyk täze, döwrebap umumybilim berýän
mekdepleriň ýene-de dördüsi açyldy. Şu baý
ramçylyk güni täze mekdepleriň okuwçylary
üçin ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Döwlet
Baştutanymyzyň adyna ata Watanymyzyň
geljegi bolan ýaş nesliň abadançylygy barada
edýän hemmetaraplaýyn aladasy üçin çuňňur
hoşallyk sözleri aýdyldy.

Şu günki dabaranyň şanyna bu ýerde, ýurdu
myzyň ähli mekdeplerinde bolşy ýaly, hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
adyndan 1-nji synplaryň okuwçylaryna “Bilimli”
kompýuterleri gowşuryldy.
Şeýlelikde, şu gün gapylaryny giňden açan
täze umumybilim berýän mekdeplerde okuwçy
laryň aň-bilim we beden taýdan kämilleşmekleri,
döwrebap bilimlere eýe bolmaklary üçin ähli
şertler göz öňünde tutuldy. Şol bilimler ýaşlara
geljekde ata Watanymyzy has-da ösdürmäge
mynasyp goşantgoşmaga mümkinçilik berer.

dürilýändigini, onuň düzüminiň, okatmagyň usu
lyýetiniň hem-de maksatnamalarynyň halkara
ölçeglere laýyklykda döwrebaplaşdyrylýandygy
ny bellediler.
Eziz Diýarymyzyň obalarynda we şäher
lerinde häzirki zaman mekdepleriniň hem-de
mekdebe çenli çagalar edaralarynyň gurul
ýandygy, şolaryň iň döwrebap kompýuterler,
beýleki zerur enjamlar we okuw gollanmala
ry bilen üpjün edilýändigi, okuw işlerine ylmyň
öňdebaryjy gazananlarynyň, interaktiw-multi
media hem-de sanly tehnologiýalaryň ornaş

Surata düşürenler Aýdo ŞEKEROW,
Dörtguly MYRATGULYÝEW, Merdan ORAZOW.
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2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry, penşenbe.
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SALAM, BILIMLER DÜNÝÄSI! HOŞ GELDIŇ, TÄZE OKUW ÝYLY!

BILIM — KÄMILLIK ÝOLY
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň otuzynjy altyn güýzüniň 1-nji sentýabry türkmen ilini
toý-baýramlara besläp geldi. Türkmen Diýaryna mübärek gadamyny basan güýz pasly
nyň ilkinji günlerinde toý lybasyna beslenen çagalar baglarydyr orta we ýokary okuw
mekdepleriniň daş-töweregi baýramçylyk şowhunyna beslendi. Täze — 2021-2022-nji
okuw ýyly mynasybetli ýurdumyzyň welaýatlarynda bilim binalarynyň açylyp, ulanyl
maga berilmegi ilkinji jaň dabaralarynyň şatlygyny artdyrdy. Täze okuw ýylynyň ilkinji
sapagy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ady bilen geçirildi.
Onda tejribeli bilim işgärleri Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen durmuşa geçiril
ýän ylym-bilim özgertmeleriniň netijeleri hakynda täsirli gürrüň etdiler.

AŞGABATDA
Bilimler we talyp ýaşlar gününiň da
baralary gözel paýtagtymyz Aşgabatda ir
säher bilen başlandy. Ýokary, ýörite orta
hünär we orta mekdepleriň gujagyna do
lan talyplardyr okuwçylar we alty ýaşly
körpeler ilkinji jaň dabarasyna şatlyk bi
len gatnaşdylar. Bu dabara ak mekdep
leriň gapylaryndan ilkinji ädimlerini ädýän

rimiziň tabşyryklaryny üstünlikli durmuşa
geçirmek maksady bilen, orta mekdeple
riň okuw meýilnamasyna daşary ýurt dil
lerini öwretmek bilen bagly täze dersler
hem girizilýär. Bu bolsa ene dilimiz bilen
birlikde, daşary ýurt dillerini hem suwara
bilýän ýaşlaryň täze nesliniň kemala gel
megine ýardam edýär.
Biz — bilim işgärlerine ýaş nesle döw
rebap bilim, kämil terbiýe bermäge ähli

Altyn güýzüň ilkinji gününiň ir säherin
de ak mekdeplerde geçirilen dabaralarda
hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, he
mişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep
okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugal
lymlaryna we bilim işgärlerine iberen Gut
lagynyň okalmagy uly ruhubelentlik döret
di. Dabaralara gatnaşyjylar ýurdumyzda
döwrebap derejede bilim almaga, hünär
öwrenmäge, döredijilikli zähmet çekmäge
bar bolan giň mümkinçilikler üçin Gahry
man Arkadagymyza tükeniksiz alkyş aýt
dylar.
Ak mekdepleriň bosagalaryndan ilkin
ji gezek ätleýän 6 ýaşly çagalara döwlet
Baştutanymyzyň adyndan öwrediji komp
ýuterleriň gowşurylýan pursatlaryna şa
ýat bolmak has-da ýatda galyjy duýgulary
peşgeş berdi. Toý güni bagtyýar çagala
ryň 23 müň 217-sine Gahryman Arkada
gymyzyň gymmatly sowgadyny almak
bagty miýesser etdi.
Şol gün bilim ojaklarynda «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ady bilen täze, 2021-2022-nji
okuw ýylynyň ilkinji sapagy geçirildi.

Aýdo ŞEKEROW.
(Öz habarçymyz).

BALKANDA

körpeler üçin ýatdan çykmajak pursatlara
baý boldy.
Aşgabat şäheriniň mekdeplerinde 1-nji
synpa okuwa baran alty ýaşly körpeleriň
19 müňden gowragyna öwrediji komp
ýuterleriň gowşurylmagy has-da guwan
dyryjydyr. Körpeler kompýuterler arkaly
düşünjelerini artdyryp, bilimler dünýäsine
gadam goýarlar.
— Her ýylyň 1-nji sentýabrynda güneş
li Diýarymyzda Bilimler we talyp ýaşlar
güni dabaraly bellenilýär. «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» ýylynda bolsa bu baýram aýratyn
many-mazmuna beslendi. Çünki bu ýylda
merdana halkymyz mukaddes Garaşsyz
lygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuny giňden
belleýär. Garaşsyzlyk — türkmen halky
nyň alnyndan ak Gün bolup dogan beýik
bagtdyr. Geçen 30 ýylyň dowamynda ýur
dumyzyň bilim ulgamy hem uly ösüşlere
beslendi.
Mähriban Arkadagymyz her ýyl 1-nji
synpa barýan körpelere öwrediji kompýu
terleri sowgat berýär. Bu bolsa ak mek
deplere ilkinji gezek gadam goýýan çaga
laryň eýýäm kiçi ýaşly mekdep okuwçysy
döwründen başlap, döwrebap tehnologi
ýalar babatdaky bilim-düşünjeleriniň, ba
şarnyklarynyň artmagy hakynda döwlet
derejesinde edilýän tagalladan nyşan
dyr. Döwlet Baştutanymyz ýaş nesle orta
mekdeplerden başlap daşary ýurt dilleri
niň öwredilmegini hemişe üns merkezin
de saklaýar. Hut şu ugurda hem milli Lide

mümkinçilikleri döredip berýän milli Li
derimize alkyş aýdýarys. Ýetip gelýän
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygy bilen hormatly Prezidentimizi, äh
li halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys
— diýip, Aşgabat şäherindäki 47-nji or
ta mekdebiň müdiri Arazgül Guzyçyýewa
gürrüň berdi.

Sona DURDYÝEWA.
«Türkmenistan».

AHALDA

Bilimler we talyp ýaşlar gününiň daba
ralary Balkan welaýatynda hem uludan
tutuldy. Hormatly Prezidentimiziň ýurdu
myzda okuw-terbiýeçilik işini kämilleş
dirmäge uly üns berýändigi halkymyzda
buýsanç duýgusyny döredýär.
Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň
bilim ulgamyny ösdürmegiň belent we
zipelerini öňe sürýär hem-de olaryň her
biriniň iş ýüzünde öz mynasyp beýanyny
tapmagyny üpjün edýär. Şu nukdaýna
zardan, ýurdumyzyň orta mekdeplerinde
okuwçylara bilim bermekdäki meýilnama
lar yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.
Häzirki wagtda tutuş welaýat boýun
ça umumybilim berýän mekdepleriň sany
165-e ýetdi. Mundan başga-da, sebitde
kömekçi mekdep-internat bilen Balkan
welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik
toplumy hereket edýär. Bar bolan 167 sa
ny mekdebe çenli çagalar edaralarynda
terbiýelenýän körpeleriň sany otuz müňe
golaýlaýar. Welaýatdaky 11 sany çagalar
we ýetginjekler döredijilik öýlerinde okuw
çylaryň 5 müň 350-ä golaýyna dürli hü
närler öwredilýär. Üstümizdäki ýylda ýaş
hünärmenleriň 343-si bilim ulgamynda il
kinji zähmet ýoluna başlaýar. Welaýatda
dürli ugurlara ýöriteleşdirilen mekdepleriň
sany 18-e ýetýär. Bu mekdeplerde aýryaýry dersler boýunça okuwçylara berilýän
bilimler has çuňlaşdyrylyp öwredilýär. Şu
ýyl welaýatda 1-nji synpa gadam bas
ýan çagalaryň umumy sany 12 müňden
geçýär. Olaryň her birine milli Liderimiziň
sowgady — netbuk kompýuterleri daba
raly ýagdaýda gowşuryldy.

Bilimler we talyp ýaşlar gününiň da
baralary welaýatyň bilim-terbiýeçilik
ojaklaryny hakyky toý ruhuna besledi.
Özboluşly baýramçylyk keşbine giren
ak mekdeplerde ýaýbaňlandyrylan da
baralar welaýatda täze, 2021-2022-nji
okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlykly
gelnendigini alamatlandyrdy. Bu şatlyk
ly günde welaýatyň çäginde umumybi
lim berýän täze orta mekdepleriň birba
da 5-siniň, ýagny Ak bugdaý etrabynyň
Änew şäherinde degişlilikde 720 we 960
Hojaberdi BAÝRAMOW.
orunlyk, Gökdepe etrabynyň Babarap
(Öz habarçymyz).
obasynda 960 orunlyk, Tejen etrabynyň
Babadaýhan obasynda 640 orunlyk, Ba
DAŞOGUZDA
badaýhan etrabynyň Ýarygökje obasyn
da 960 orunlyk orta mekdepleriň açylyp,
Welaýatyň ähli bilim ojaklarynda täze
ulanylmaga berilmegi Gahryman Arka okuw ýylynyň başlanmagy hem-de güýz
dagymyzyň bagtyýar ýaşlara özboluşly paslynyň ilkinji gününde bellenilýän Bilim
toý sowgady boldy.
ler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baý

ramçylyk dabaralary geçirildi. Dabaralar
da çykyş edenler ýurdumyzyň ylym-bilim
ulgamynda giň gerimli özgertmeleri amala
aşyrýan milli Liderimize alkyş aýdyp, bag
tyýar ýaş nesli, olara bilim, terbiýe berýän
mugallymlary, ata-eneleri mähirli gutlady
lar. Zehinli ýaşlaryň, welaýatyň sungat us
satlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlary
bu dabaralara aýratyn ýakym çaýdy.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynyň bu nu
rana gününde welaýat boýunça alty ýaş
ly çagalaryň 35 müň 489-sy ilkinji gezek
ak mekdebiň bosagasyndan ätlediler.
Öwüşginlere baý bu baýramçylyk çäresi
olar üçin unudylmajak şatlykly hem bagtly
pursatlara öwrüldi. 6 ýaşly körpelere hor
matly Prezidentimiziň adyndan öwrediji
kompýuterleri halypa mugallymlar, il sy
lagly ýaşulular, mährem eneler gowşur
dylar.
Häzirki wagtda welaýatda orta mek
depleriň 525-si, mekdep-internatlary
nyň 3-si, şeýle-de 1 sany harby mekdep
hereket edýär. Şu ýyl umumybilim berýän
orta mekdepleriň ählisinde möwsümleýin
abatlaýyş işleri, 12-sinde düýpli abatlaýyş
işleri geçirildi. Türkmenistanyň Bilim mi
nistrliginiň merkezi üpjünçilik edarasyn
dan gelip gowşan okuw kitaplary we gol
lanmalar okuwçy sanyna laýyklykda orta
mekdeplere paýlandy.
Bilim ministrligi tarapyndan taýýarlany
lan gözükdirmä laýyklykda, baýramçylyk
dabaralaryna taýýarlyk görülýän günler
de welaýatyň ähli bilim ojaklarynda öňüni

mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine
iberen Gutlagynyň okalmagy şanly baý
ram mynasybetli gündogar sebitde geçiri
len dabaralara aýratyn röwüş çaýdy.
Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasy
betli welaýat merkezindäki esasy dabara
lar Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen
döwlet mugallymçylyk institutynda, Türk

menabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39njy we 41-nji orta mekdeplerde geçirildi.
Bu dabaralara welaýat Baş bilim müdirli
giniň wekilleri hem gatnaşyp, milli Lideri
miziň Gutlagyny ýygnananlara ýetirdiler.

«Ilkinji jaň» dabaralary tamamlanan
soň, bilim ojaklarynda täze okuw ýylynyň
ilkinji sapagy geçildi. Ol «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» diýlip atlandyryldy.

Agageldi ITALMAZOW.
(Öz habarçymyz).

MARYDA

alyş we zyýansyzlandyryş çäreleri geçiril
di. Şunuň bilen baglylykda, ähli bilim eda
ralarynda arassaçylyk nokatlary döredilip,
olar zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen
üpjün edildi.
Täze okuw ýylynyň başlanmagy my
nasybetli ähli bilim ojaklarynda täze okuw
ýylynyň ilkinji sapagy guralyp, ol aýratyn
many-mazmuna eýe boldy.
Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde «Ýol
hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň
rahatlygy» atly biraýlygyň başlanmagy
mynasybetli hem çäreler geçirildi.

Saýat etrabynda täze mekdepleriň
ikisiniň dabaraly ýagdaýda açylyp ula
nylmaga berilmegi bu baýramçylygyň şu
ýylky aýratynlygy boldy. Şeýlelikde, indi
etrapdaky bilim ojaklarynyň sany 39-a,
welaýatda bolsa 383-e ýetdi. Şeýle hem
täze okuw ýylynda dört sany mekdep-in
ternat ýaş nesliň ygtyýarynda bolar.
Şu okuw ýylynda welaýatyň orta mek
deplerinde 300 müňden gowrak okuwçy
bilim alar. Şolaryň 30 müňden gowragy şu
ýyl ilkinji gezek bilimler dünýäsine salam
berýär. Birinji synpyň okuwçylaryna milli
Liderimiziň adyndan öwrediji kompýuter
Amanmyrat SAPAROW. ler gowşuryldy. Seýitnazar Seýdi adyn
(Öz habarçymyz). daky Türkmen döwlet mugallymçylyk
institutyna ýaşlaryň 1000-den gowragy
talyplyga kabul edildi. Şu okuw ýylyndan
LEBAPDA
başlap, bu baýry ýokary okuw mekdebi
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň niň hünärleriniň sanawyna ýene bir täze
mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, hünäriň goşulandygyny aýtmak ýakymly.

Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de
täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň başlan
magy mynasybetli geçirilen dabaralar we
laýatdaky ýokary, ýörite orta hünär okuw
we umumybilim berýän orta mekdeplerde
ýokary ruhubelentlige, uly şatlyk-şowhuna
beslendi. Türkmenistanyň Döwlet energeti
ka institutynda we welaýatyň beýleki okuw
mekdeplerinde täze okuw ýylyna bagyş
lanan baýramçylyk dabaralarynda has-da
şowhunly geçdi. Onda ilki bilen, hormatly
Prezidentimiziň täze okuw ýylynyň başlan
magy mynasybetli ýurdumyzyň mekdep
okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallym
laryna iberen mähirli Gutlagynyň okalmagy
hemmelerde ruhubelentlik döretdi. Çykyş
edenler bilim işgärlerini 2021-2022-nji okuw
ýylynyň başlanmagy bilen gutlap, ýurdumy
zyň bagtyýar nesliniň ylymly, bilimli, häzirki
zamanyň ýokary tehnologiýalaryndan oňat
baş çykarýan, giň dünýägaraýyşly adamlar
bolup ýetişmekleri üçin tagalla edýän hor
matly Prezidentimize alkyş aýtdylar. Baý
ramçylyk dabaralarynda aýdym-sazly çy
kyşlara giň orun berildi.
Täze okuw ýylynyň başlanandygyny ala
matlandyrýan ilkinji jaňyň kakylmagy, baý
ramçylyk çäreleriniň iň tolgundyryjy hem-de
buýsandyryjy pursaty boldy. Ak mekdeplere
ilkinji gezek gadam basyp, birinji synplara
kabul edilen bagtyýar körpelere hormatly
Prezidentimiziň adyndan ýurdumyzda ön
dürilen kompýuterleriň sowgat berilmegi,
körpeleriň baýramçylyk şatlygyny artdyrdy.

Welmuhammet GALANDAROW.
(Öz habarçymyz).

ÝAŞLAR — ÝURDUŇ GELJEGI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe hormatly Prezidentimiziň
taýsyz tagallalary netijesinde ýurdu
myzyň bilim ulgamy uly ösüşlere eýe
bolýar. Ýaşlaryň talabalaýyk bilim al
maklary, mugallymlaryň netijeli zähmet
çekmekleri üçin ähli şertler döredilýär,
öňdebaryjy dünýä tejribesini öwren
mek we bu tejribäni bilim ulgamynda
giňden ornaşdyrmak boýunça giň ge
rimli işler amala aşyrylýar.
Bilim edaralarynyň işini kämilleşdir
mek, bilim bermegiň ähli basgançaklary
ny ýokary hilli elektron maglumatlar bilen
üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden
peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän
bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň
dünýä derejesine laýyk bolmagyny üpjün
etmek maksady bilen, 2017-nji ýylyň 15nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiziň
Karary esasynda «Türkmenistanda sanly
bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýa
sy» kabul edildi. Şeýle hem ony durmuşa
geçirmegiň Meýilnamasy tassyklanyldy.
2018-nji ýylda «Türkmenistanda 2019
— 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edil

di. Sanly ykdysadyýeti dolandyrmak üçin
ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we
hünärmenleri taýýarlamak wajyp bolup
durýar. Döwlet Baştutanymyz sanly yk
dysadyýeti ösdürmek boýunça wezipele
re laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary okuw
mekdeplerine maglumat-kommunikasiýa
tehnologiýalary boýunça täze ugurlary gi
rizmegiň zerurdygyny nygtaýar. Elektron
okuw talyp ýaşlara özbaşdak okuw bilen
meşgullanmaga, döredijilikli pikirlenmä
ge, uzak aralykdan bilim almaga we san
ly maglumatlary ulanmaga mümkinçilik
berýär.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynda hem «Türkmenistanda san
ly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsep
siýasyny» durmuşa geçirmegiň Meýilna
masynda göz öňünde tutulan çärelere
laýyklykda, bilim ulgamyna innowasion
tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara be
rilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, sanly
bilim ulgamyna geçmek we elektron se
rişdeleri ulanmak arkaly okuw usulyýet
lerini hem-de bilim maksatnamalaryny
özgertmek boýunça giň möçberli işler
alnyp barylýar. Okuw dersleri boýunça
döwrebap elektron okuw-usuly toplumlary

— elektron okuw kitaplary, gollanmalary,
wideo-materiallar, tanyşdyryşlar, okuwgörkezme esbaplary, maglumat kitapça
lary we beýlekileri taýýarlamagyň üstün
de işlenilýär.
Hünärmenler, professor-mugallymlar,
şeýle hem talyp ýaşlar tarapyndan içki
lokal tor döredildi, sanly bilim portalynyň
tor programma üpjünçiligi we onuň bin
ýadynda sanly bilim portaly işlenip taý
ýarlanyldy. Institutda elektron resminama
dolanyşygy, şeýle hem institutyň internet
web-saýty döredilip, işe girizildi. Ýurdumy
zyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda
sanly aragatnaşyk ulgamy arkaly umumy
okuw sapaklary, daşary ýurtlaryň ýokary
okuw mekdepleri, Ylymlar akademiýasy
nyň Himiýa instituty, Tehnologiýalar mer
kezi we beýleki ylym-bilim merkezleri bi
len uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli
maslahatlar yzygiderli guralýar.
Ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamlaryny
sanly ulgama toplumlaýyn geçirmek bi
len baglylykda, «Türkmenistanda ylym
ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda san
ly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy»
hem-de «Türkmenistanda himiýa ylmyny
we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdür

megiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet
Maksatnamasy» kabul edildi. Bu maksat
namalaryň amala aşyrylmagy sanly bilimi
ösdürmäge, täze tehnologiýalary giňden
ulanmaga, ylym-bilimiň we önümçiligiň
arasyndaky baglanyşygy has-da işjeňleş
dirmäge ýardam eder.
Hormatly Prezidentimiz bilim ulgamyn
da ylym hem-de önümçilik gatnaşyklaryny
berkitmek, ýurdumyzy durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna
we sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň kon
sepsiýasyna laýyklykda, ýokary hünärli
işgärleriň taýýarlygyny üpjün etmek me
seleleriniň wajypdygyny bilimi döwrebap
laşdyrmakda we beýleki ýurtlaryň öňde
baryjy ugurdaş merkezleri bilen yzygiderli
maglumat alşylmagyny ýola goýmakda
halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläkde ösdürmegiň wajypdygyny nygtaýar.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
instituty tarapyndan Hindistanyň, Germa
niýanyň, Rumyniýanyň, Italiýanyň, Rus
siýanyň, Belarusyň öňdebaryjy ýokary
okuw mekdepleri we Ýewropa Bileleşigi
niň ERASMUS + guramasy bilen ylym-bi
lim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek bo
ýunça gazanylan Ylalaşyklara we Özara

düşünişmek boýunça Ähtnamalara laýyk
lykda bilelikde degişli çäreler geçirilýär.
Şu ýylyň iýun aýynda Türkmen döwlet bi
nagärlik-gurluşyk instituty bilen I.Razza
kow adyndaky Gyrgyz döwlet tehniki uni
wersitetiniň arasynda özara düşünişmek
hakynda Ähtnama gol çekildi.
Ýurdumyzyň ykdysady, medeni, ylmy
we tehnologik ösüşlerini mundan beý
läk hem çaltlandyrmak, bilim ulgamynyň
binýatlyk ýörelgelerini, maksatlaryny,
wezipelerini hem-de dolandyrylyşyny kä
milleşdirmek, tölegli esasda bilim berýän
ýokary okuw mekdepleriniň maliýe-ykdy
sady ýagdaýyny has-da gowulandyrmak
maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň
Kararyna laýyklykda, 2021-nji ýylyň 1-nji
sentýabryndan başlap, birnäçe ýoka
ry okuw mekdepleri, şol sanda Türkmen
döwlet binagärlik-gurluşyk instituty hem
hojalyk hasaplaşygyna geçirildi.
Şu okuw ýylynda ýaşlaryň ençemesi
institutymyza hünärmen we bakalawr
maksatnamalary boýunça talyplyga kabul
edildi. Institutda bakalawr maksatnama
sy boýunça täze hünär ugurlarynyň üçüsi
açyldy. Olar maglumat we kommunikasi
ýa tehnologiýasy, himiýa tehnologiýasy,

kartografiýa we geoinformatika taýýarly
gy ugurlarydyr.
Bakalawr maksatnamasy taýýarlygyň
ugurlary boýunça okatmak amala aşyryl
ýan iki derejeli gurluş düzümi bolan ýoka
ry hünär biliminiň birinji derejesi bolup, ol
hünär işiniň ähli görnüşlerini amala aşyr
maga mümkinçilik berýän ýokary bilim
hökmünde kesgitlenilýär. Bakalawr hünär
derejeli ýokary hünär bilimi hakyndaky
resminama onuň eýesine ýokary hünär
biliminiň ikinji derejesi bolan magistr mak
satnamasy boýunça okuwyny dowam et
mäge mümkinçilik berýär.
Gahryman Arkadagymyzyň belleý
şi ýaly, döwrebap ylymly, bilimli, sagdyn
ýaşlaryň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek,
olary watansöýüjilik ruhunda terbiýele
mek biziň baş maksadymyz bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag
bolmagyny, alyp barýan giň gerimli işleri
niň mundan beýläk hem rowaç almagyny
arzuw edýäris.

Maýa KELOWA,
Türkmen döwlet
binagärlik-gurluşyk institutynyň
uly mugallymy.

C M Y K

2021-nji ýylyò 2-nji sentýabry, penşenbe.
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wa gijesine +17... +22° maýyl, gündizine
+35... +40° yssy bolar.
Änew şäherinde: howa +38... +40°,
basyşy 730 mm, çyglylygy 10 — 30%.
Tejen şäherinde: howa +37... +39°,
basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35%.

SAG BAŞ YM — SOLT AN BAŞ YM

KUWWATLY BOLAÝYN DIÝSEŇIZ!
Kadaly iýmitleniň! A witaminine baý
önümleri köpräk iýiň! Ösümlik ýagy goşulyp,
ter käşirden taýýarlanan işdäaçary, mesgä bi
şirilen kädi üwmejini, ýumurtga, dorag, ýogurt,
gaýnadylan et, buglanan balyk ýaly önümle
ri hem-de miweleri ýygy-ýygydan iýiň! Gök
önümlerdir miweler immuniteti güýçlendirmä
ge ukyply C witaminine örän baý bolup, ola
ry, esasan, terligine iýmek maslahat berilýär.
Gök-bakja önümleridir miweleri az-azdan, yzy
giderli iýmek peýdalydyr.

Mary welaýatynda: açyk howa bo
lup, gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12
metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
+14... +19° maýyl, gündizine +34... +39°
yssy bolar.
Mary şäherinde: howa +36... +38°, ba
syşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30%.
B a ý r a m a l y ş ä h
 e r i n d e : h o w a
Aşgabatda: az bulutly howa bolup, +37... +39°, bas yş y 734 mm, çyglylyg y
gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 met 15 — 35%.
re ýetýän şemal öwser. Howa gijesine
Lebap welaýatynda: açyk howa bo
+20... +22° maýyl, gündizine +37... +39°
yssy bolar. Howanyň basyşy 732 mm, lup, demirgazyk-gündogardan tizligi se
kuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser.
çyglylygy 5 — 25%.
Howa gijesine +15... +20° maýyl, gündizi
Balkan welaýatynda: az-kem bulutly ne +34... +39° yssy bolar.
T ü rkm en ab at ş ä h e r in d e : ho w
 a
howa bolup, gündogardan tizligi sekunt
da 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. +35... +37°, bas yş y 738 mm, çyglylygy
Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündi 10 — 30%.
Kerki şäherinde: howa +36... +38°,
zine +35... +40° yssy, kenarýaka etrapla
basyşy 733 mm, çyglylygy 15 — 35%.
rynda +30... +35° maýyl bolar.
Türkm enb aş y şäh er ind e: how a
Daşoguz welaý at ynd a: az bulutly
+33... +35°, bas yş y 744 mm, çyglylyg y
howa bolup, demirg az yk-gündogardan
10 — 30%.
Awazada: howa +32... +34°, basyşy tizlig i sek untd a 7 — 12 metre ýetý än
şemal öws er. Howa gijes ine +15... +20°
750 mm, çyglylygy 15 — 35%.
B a l k a n a b a t ş ä h
 e r i n d e : h o w
 a maý yl, günd iz in e +32... +37° yss y bo
+37... +39°, bas yş y 751 mm, çyglylyg y lar.
Daşoguz şäherinde: howa +34... +36°,
10 — 30%.
basyşy 749 mm, çyglylygy 15 — 35%.
K ö n e ü r g e n ç ş ä h e r i n d e : h o w a
Ahal welaý at ynda: az bulutly ho
wa bolup, günd og ard an tizlig i sek untd a +32... +34°, bas yş y 750 mm, çyglylygy
8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Ho 20 — 40%.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we
daşky gurşawy goramak ministrliginiň
Gidrometeorologiýa baradaky gullugy
nyň şu gün — 2-nji sentýabrda ýurdu
myzda bolmagyna garaşylýan howanyň
ýagdaýy barada berýän maglumat y

Pasyl çalşygynda çopantelpek, itburun,
ýandak, zirk, buýan köki ýaly dermanlyk ösüm
liklerden taýýarlanan melhemlik çaýlar has-da
peýdalydyr. Günüň dowamynda ýeterlik mukdar
daagyz suwuny içmegi hem unutmaň!
Özüňiz üçin arassa howa gurşawyny döre
diň! Tämiz howadan dem alyň!

ýygy-ýygydan ýylgyryň! Daş-töweregiňizdäkile
Arassaçylyk işlerinden soň, otaglaryň ho
re-de şatlyk-gülki paýlajak boluň!
wasy üzärlik bilen tämizlenilse, has peýdalydyr.
Şahsy arassaçylyk düzgünlerini doly we dogry
Her ek et sagd ynlyg yň gir ew id ir. Ol be
berjaý ediň, eliňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň! dend e gan aýlan yş yg yn y kad alaşd yrý ar.
Net ijed e, bed en agz alar yn yň işjeňlig in i art
Gün tertibini dogry berjaý ediň! Wagtlydyrý ar. Bed ent erb iý e we sport bilen meş
wagtynda naharlanyň! Kadaly ukyňyzy alyň!
gullan yň! Açyk how ad a köpr äk pyý ad a ýö
Ruhuňyzy belent tutuň! Gaharlanmaň, rem eg i, mümk inç ilig e gör ä, wagt al-wagt al
her hili ýagdaýda-da deňagramlylygy saklaň we ylg am ag y end ik edin iň! Her gün säh er bilen

bed ent erb iý e maşklar yn y ýer in e ýet irm äg e
ýalt anm aň!
Kesellere garşy göreşmek üçin mydama
ruhy taýdan taýýar boluň! Gowy görýän aýdymsazlaryňy diňlemek, halaýan kitapdyr gazet-žur
nallaryňy okap, söýgüli çeper filmleriňe tomaşa
etmek, tagam taýýarlamakdan lezzet almak, gö
zellikleri synlamak, birek-biregi goldap durmak...
kuwwatly bolmagyň ruhy jähetleridir.

KES ELL ERD EN GOR ANM AG Y DAŞ ARY ÇYK YL AND A AGYZ-BUR UN ÖRT ÜKL ER IN I DAK YNM AK, 
ARASS AÇ YLYK DÜZG ÜNL ER IN I BERJ AÝ ETM EK, 2 METR HOWPSUZ ARALYGY 
SAKLAMAK BIL EN UTG AŞD YRYŇ! EGER-DE NÄH OŞL UG YŇ ILK INJ I
ALAM ATL ARYN Y DUÝS AŇ YZ, HÖKM AN MAŞG AL A LUKM AN YN A ÝÜZ TUT UŇ!

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIKLI SÖWDA!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda sagat 10-00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň,
“Türkmengaz” döwlet konserniniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň we Daşoguz, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy
№
t.b.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

1		

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

2			               3		    4	   	 5		     6

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Aşgabat şäheri
1.

“Şatlyk” dükany, Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Adaban
çylyk köçesiniň 152-nji jaýy.

Söwda işleri,
2013 ý.

2 524,20

2.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Lokomotiw
köçesiniň 5-nji jaýy.

Ammar,
1989 ý.

Hususy eýeçilige satmak

719,7

269 180,00

Hususy eýeçilige satmak

21. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “Ç” blogyndaky 5-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

169,9

1 451 772,00

Hususy eýeçilige satmak

22. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “Ç” blogyndaky 6-njy dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

175,4

1 498 769,00

Hususy eýeçilige satmak

4.

Bereket etrap alyjylar jemgyýetiniň senagat harytlary
saklanýan ammar jaýy, Bereket şäherçesiniň Ş.Ga
rajaýew köçesiniň 37-nji jaýy.

Ammar,
1976 ý.

555,40

96 417,00

Hususy eýeçilige satmak

TÜRKMENISTANYŇ “TÜRKMENISTAN” DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKYNYŇ DESGASY
Aşgabat şäheri
23. Oguz han köç es in iň 122-nji ýaş aý yş jaý yn yň
“A — 2” blog ynd ak y söwd a merk ez i.

Daşoguz welaýaty
Söwda we
jemgyýetçilik
iýmiti,
2010 ý.

224,85

83 377,00

Hususy eýeçilige satmak

Söwda işleri,
2016 ý.

241,85

2 066 574,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNINIŇ DESGASY
Lebap welaýaty

Lebap welaýaty

Önümçilik,
1994 ý.

1 784 167,00

Hususy eýeçilige satmak

Hususy eýeçilige satmak

Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyş
hanasy, Hojambaz etraby, Kerkiçi — Farap şaýoly.

208,8

1 968 736,00

1 037 362,90

7.

Söwda işleri,
2016 ý.

230,4

737,80

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

19. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “B” blogyndaky 3-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

Söwda işleri,
2008 ý.

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

2			               3		    4	   	 5		     6

20. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “B” blogyndaky 4-nji dükan.

Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi,
Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

6.

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

Hususy eýeçilige satmak

3.

Daşoguz welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Daşoguz Köpugurly söwda bazarynyň Daşoguz şä
heriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda, Demir ýol
wokzalynyň ýanyndaky awtoduralgada ýerleşýän
“Ak ýol” kafesi.

1		

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

18 408 053,00

Balkan welaýaty

5.

№
t.b.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

24. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 9-njy ulanyş en
jamlary sozuş bölegine degişli naharhanasy, Dar
ganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Sazakow
adyndaky köçesi.

Jemgyýetçilik
iýmiti, 2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

«TÜRKMENHALY» DÖWLET BIRLEŞIGINIŇ DESGALARY
Ahal welaýaty

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi,
Oguz han etrabynyň Oguz h
 an şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

9.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra»
bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar,
Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

Haly we haly
4 365,92
önümlerini
öndürmek, 1967 ý.

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

Mary welaýaty
8.

25. Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden
etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje
adyndaky köçesiniň 63-nji jaýy.

1186,80
1335,70

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGINIŇ DESGALARY
Mary welaýaty

26. Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýar
lyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagty
ýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

LEBAP WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY
27. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşykgurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçesi
niň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

28. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşykgurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäher
çesiniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

10. Mary welaýat “Miwe” oba hojalyk senagaty birle
şiginiň 3-nji dükany, Garagum etrabynyň Ýagty ýol
şäherçesi.

Söwda işleri,
1990 ý.

184,80

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

11. Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesiniň Gulan
ly köçesiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän pagta arassa
laýjy kärhanasynyň dükany.

Söwda işleri,
1987 ý.

240,00

53 961,00

Hususy eýeçilige satmak

29. «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurluşyk
hyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etrabynyň Para
hat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň 1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama
işleri,
2013 — 2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

12. Mary welaýatynyň “Miwe” oba hojalyk senagaty
birleşiginiň Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesindäki
2-nji dükan.

Söwda işleri,
1974 ý.

192,80

42 141,00

Hususy eýeçilige satmak

Jemgyýetçilik
iýmiti, 1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

13. Mary welaýat oba hojalyk senagaty birleşigi
niň Sakarçäge etrabynyň “Maldar” maldarçylyk
hojalygynyň hasabynda duran Mary — Aşgabat
awtoulag ýolunyň 3-nji kilometrliginde ýerleşýän,
Mary etrabynyň öňki birikdirilen “Maldar” maldar
çylyk hojalygynyň edara, ammar jaýlary hem-de
olara degişli binalar.

Edara binasy,
ammar,
1985 ý.

2 991,60

1 174 451,00

Hususy eýeçilige satmak

30. “Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurlu
şyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtaba
zar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Maru-Şa
hu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

MARY WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGALARY

TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKYNYŇ DESGALARY
Aşgabat şäheri
14. Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany
A.Nyýazow şaýolunyň 153-nji jaýynyň “Ç” blogyn
daky söwda merkezi.

Söwda işleri,
2014 ý.

158,55

1 354 788,00

Hususy eýeçilige satmak

15. Aşgabat şäheriniň «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň
162-nji jaýynyň 1-nji tipli “A” blogyndaky söwda
merkezi.

Söwda işleri,
2012 ý.

209,16

1 787 243,00

Hususy eýeçilige satmak

16. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň
162-nji jaýynyň 2-nji tipli “A” blogyndaky söwda
merkezi.

Söwda işleri,
2012 ý.

336,9

2 878 763,00

Hususy eýeçilige satmak

17. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “A” blogyndaky 1-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

174,9

1 494 496,00

Hususy eýeçilige satmak

18. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “A” blogyndaky 2-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

174,2

1 488 515,00

Hususy eýeçilige satmak

Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Gazet 1920-nji ýylyò 29-njy iýulyndan bäri çykýar.

REJEBOW

Önümçilik,
1993 — 1997 ýý.

6 444,84

19 716 560,00

Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýö
rite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşar y ýurtlar yň raýatlar y, şeýle
hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplar y we daşar y ýurtlar yň edara görnüşli taraplar y çagyr ylýar.
Daşar y ýurtlar yň kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olar yň Türkmenistandak y şahamça
lar y we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyr ylmagyna diňe
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndak y Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli
netijenamasy bolan ýagdaý ynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalar y kabul etmek we hasaba almak şu habar yň çap edilen gününden
başlap, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyr ylýar we bäsleşikli söwdalar yň başlanmagyna bir gije-gündiz galanda
tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylar y hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9.00-da başlanýar. Bäsleşikli söw
dalara gatnaşmagyň tertibi, desgalar baradak y goşmaça maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeçiligi goldamak
bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyr ylýan desgalar baradak y
maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Baº redaktor
Kakamyrat

DAŞOGUZ WELAÝAT HÄKIMLIGINIŇ DESGASY
31. Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň 1/1-nji ja
ýynda ýerleşýän Daşoguz Jemagat abatlaýyş-gur
luşyk trestiniň Daşoguz turba zawody.

Aşgabat şäherinde
Änew şäherinde		
Balkanabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
(+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53;

Daşoguz şäherinde
Türkmenabat şäherinde
Mary şäherinde		

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
(+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
(+993 522) 6-06-87; 6-06-41.

Şu maglumatlar aşakdak y internet sahypasynda hem ýerleşdirildi:
www.fineconomic.gov.tm

REDAKSIÝANYÒ SALGYSY: Aºgabat ºäheri, Garaºsyzlyk ºaýoly-100, Türkmenbaºynyò erkin döredijilik mekany.
TELEFON BELGILERI: kabulhana — 38-60-88; baº redaktoryò orunbasary — 39-95-06; jogapkär kätip — 39-95-67; kätiplik — 39-95-68;
BÖLÜMLER: döwlet we jemgyýetçilik durmuºy, halkara gatnaºyklar — 39-95-74; oba özgertmeleri we agrar senagat, ykdysadyýet — 39-95-94;
edebiýat, sungat we medeniýet — 39-95-73; ylym-bilim, watançylyk terbiýesi — 39-95-95; saglyk, sport, syýahatçylyk we tebigat — 39-95-76;
hat-habarlar — 39-95-75; mazamlar, buýurmalar we bildiriºler — 39-95-69. Faks belgisi: 75-18-35.
WÅLAÝATLARDAKY HABARÇYLARYMYZ: Änewde — 37-0-03; Maryda — 6-62-48; Türkmenabatda — 3-26-83
; Daºoguzda — 7-00-57; Balkanabatda — 6-09-01.
ELEKTRON SALGYSY: turkmenistan-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.
Redaksiýa gelen golýazmalar we fotosuratlar yzyna gaýtarylmaýar, olara jogap we syn berilmeýär. «Türkmenistan» gazetinden makalalar, eserler, fotosuratlar
göçürilip çap edilende, gazete salgylanmak hökmandyr.
Indåksi — 69460. Gazåtiò asyl nusgasy Hojalyk hasaplaºygyndaky redaksion birleºigiò kompýuter merkezinde taýýarlanyldy.
Gazåt Türkmenistanyò Måtbugat merkezinde ofsåt usulynda çap edildi. Ölçegi A-2, möçbåri 4 ç.k. A-107546 Nusgasy 59984 sany.
Gazetiò çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi jogap berýär. Telefon belgisi: 39-95-36.

Bahasy 60 teòòe.

