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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 duşuşyp, Garaşsyz, Bitarap Watany myzyň geçen taryhy ýoly, mähriban
halky myzyň ýaşaýyş-durmuş ösüşi, häzirki ýaşlary myzyň döwletiň, jemgy ýetiň, ene-atanyň we
maşga lanyň öňündä ki wezipe borçlary ha kynda
umumy sapak geçmek barada karara geldim.
Ilki bilen, sizi ýurdumyzyň jemgy ýetçilik durmuşynda möhüm orny eýeleýän Bilimler we ta lyp
ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy my nasybet li tüýs ýürekden gut laýaryn.
Ýene-de sanly ja günlerden Türk menistanyň Garaşsyzlygy na eýe bolany na 30 ýyl dolýar. Bu örän
möhüm senedir. Şoňa görä-de, halky myz altyn sahy pa lar bilen taryha girjek «Türk menistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan
edilen ýylyň her gününi şanly wa ka lara, zähmet
üstünlik lerine besleýär.
Biz altyn güýzüň ilkinji gününde Bilimler we talyp ýaşlar gününi hem Garaşsyzlygy myzyň berkararlygy ny, milli bilim ulgamy nyň okgunly ösýändigini alamat landyr ýan wa ka lar bilen garşylaýarys.
Bu gün baý many-mazmunly, ýokary döredijilik
ruhuna ýugrulan çäreler eziz Diýary myzyň ähli
sebit lerini gurşap alýar. Şol çäreler döwlet Garaşsyzlygy myzy, bag ty ýar durmuşy myzy dabara landyrmak bilen, bilimler baý ramy nyň ägirt uly ähmiýetini açyp görkezýär.
Mähriban ýaşlar!
Men «Türk meniň döwlet lilik ýörelgesi» kitabymda: «Iň gymmat ly miras terbiýedir, terbiýäniň
özeni bolsa ylym-bilimdir» diýip belläpdim. Biz
toplanan ylym-bilim tejribämiziň esasynda XXI
asyrda durnuk ly ösüşi üpjün edýäris.
Biz asylly däbimizi dowam edip, şu gün hem
Türk menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla haty nyň agza lary nyň, Mejlisiň deputat lary nyň, jemgy ýetçilik gurama lary nyň wekilleriniň, hormat ly
ýaşu lularyň gatnaşmagynda häzirki zaman multimedia enjamlarydyr sanly tehnologiýa lar bilen üp-

jün edilen döw rebap or ta mekdepleriň birnäçesini
dabara ly açyp ulanmaga ber ýäris.
Bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan
körpelerimize ýadygärlik sowgat hök münde «Bilimli» at ly kompýuterleri gowşur ýarys. Türk men,
iňlis, rus dillerindä ki maglumat lary özünde jemleýän bu kompýuterleriň öz ýurdumyzda öndürilendigi aý ratyn buýsançlydyr.
Şunuň bilen baglylykda, ýaşlara berjek öwüdim
— hemişe ylym-bilime, pä him-paýhasa, akyl-dana lyga teşne boluň! Ylym-bilim ynsany belende
göter ýär. Şoňa görä-de, ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň bilim almagy, hünär öw renmegi üçin ähli
mümkinçilik leri döredýäris. Uly höwes bilen okamak, öwrenmek, döretmek, eziz Watany myzyň
şan-şöhraty ny has-da belende galdyrmak bolsa
bag ty ýar ýaşlary myzyň borjy diýip hasaplaýaryn.
Eziz ýaşlar!
Mu kaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhrat ly üstünlik lerimiziň binýadydyr. Üçünji
müňýyllygyň öň ýanynda — 1991-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi
tarapyndan yk rar edildi. Netijede, ýurdumyzyň
jemgy ýetçilik-sy ýasy durmuşynda düýpli özgertmelere badalga berildi.
Elbetde, 30 ýyl taryh üçin uzak möhlet däl. Muňa garamazdan, şu döw rüň içinde ýurdumyzyň
demok ratik, hu kuk we dünýewi döwlet gurluşynyň binýat lary ny yzygiderli berkitdik. Ykdysadyýetimizi döw rebaplaşdyrmak, döwletimiziň dünýä
bileleşigindä ki ornuny ýokarlandyrmak boýunça
ägirt uly işleri ama la aşyrdyk. Türk menistanyň iň
täze taryhy na şöhrat ly sa hy pa lary ýazdyk.
Garaşsyzlygy myzyň ilkinji günlerinden ýurdumyz para hatçylygy, dost-doganlygy dabara landyr ýan oňyn Bitaraplyk ýoluny saýlap aldy. Dünýä
döwlet leri, halkara gurama lar bilen özara bähbit li
gatnaşyk lary ýola goýdy.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Millet ler Guramasy nyň Baş Assambleýasy tarapyndan
taryhy Kararnamanyň kabul edilmegi bilen, Garaşsyz döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hu kuk ýag-

daýy na eýe boldy. Türk menistan dünýäde Birleşen
Millet ler guramasy tarapyndan resmi taýdan yk rar
edilen ilkinji Bitarap döwletdir. 2015-nji ýylda bu
guramanyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» at ly Kararnama täzeden ma kullandy. Şeýle hem biziň başlangy jy myz bilen 12-nji dekabr «Halkara Bitaraplyk
güni» diýlip yk rar edildi.
Eýsem, Bitaraplyk bize näme berdi? Bitaraplyk
asuda, agzybir, para hatçylyk ly, abadan durmuşda
ýaşamaga ýol açdy. Ähli dünýä ýurt lary bilen dostluk ly, ynsanper wer, medeni, ykdysady gatnaşyk lary ösdürmäge giň mümkinçilik döretdi.
Bitaraplyk biziň para hatçylygy, dost lugy, ynsanper werligi, hyzmatdaşlygy, ösüşi dabara landyr ýan
tagly maty myzdyr. Bitarap Türk menistanyň daşary
sy ýasaty para hatçylygyň ýoludyr, dünýä halk laryny dost-doganlyga çagyr ýan ýoldur. Aşgabat şäherinde Birleşen Millet ler Guramasy nyň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit
merkeziniň açylmagy hem Bitaraplygy myzyň para hatçylygy goldamakda uly ähmiýetiniň bardygyny aýdyň tassyk laýar.
Birleşen Millet ler Guramasy nyň Baş Assambleýasy nyň 73-nji mejlisinde Türk menistanyň başlangy jy bilen «2021-nji ýyl — Halkara para hatçylyk we
ynanyşmak ýyly» at ly Kararnama kabul edildi. Bu
gün Bitarap Türk menistan dünýäde para hatçylygy dörediji döwlet hök münde tanalýar. Şonuň üçin
hem ýurdumyzda 2021-nji ýyly «Türk menistan —
para hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýip yglan etdik. Biziň oňyn Bitaraplyk sy ýasaty myz
halky myzyň şöhrat ly taryhyndan, asylly däplerinden gözbaş alýar.
Meniň «Türk menistan — Bitaraplygyň mekany»
kitabymda belleýşim ýa ly, eger-de milletiň erkana
we özerk li ýaşaýşy ny bürgüt hem laçyn guşlary nyň
öz dünýäsinde erkana, para hat ýaý naýşy na meňzetsek, olar şunda öz goşa ganat lary na daýanýandyrlar. Şeýlelikde, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk hem
türk men döwletiniň goşa ganatydyr!
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Bu gün Bitarap Türk menistan sebit, yk lym,
umumadamzat ähmiýet li başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Durnuk ly ösüş maksat lary,
öňüni alyş diplomatiýasy, der waýys sebit meseleleri boýunça daşary sy ýasy we geoykdysady başlangyçlary myz döwletimiziň dünýä jemgy ýetçiliginiň
umumadamzat ähmiýet li çözgüdine anyk goşant
goşýandygy ny görkezýär. Biziň halkara başlangyçlary myz Birleşen Millet ler Guramasy we beýleki
abraýly düzümler tarapyndan yzygiderli goldanyp
gelinýär.
Şeýdip, gönezliginde para hatçylygy döretmek
sungaty duran Bitaraplyk sy ýasaty myzyň netijesinde, dünýäniň geosy ýasy giňişliginde «Türk menistan» at ly parlak ýyldyz döredi.
Eziz ýaşlar, bu ha kykaty siziň ähliňiz ata Watany myza buýsanç duýgusy ny oýar ýan tagly mat
hök münde kalby ňyzda götermelisiňiz! Bu tagly mat
pederlerimiziň arzuw-ynamyndan, yhlasyndan
wysal bolan berkarar döwletimiziň geljegine jogapkär nesil, kalby hy juwdan doly ýaşlar hök münde sizi belent maksat lara ruhlandyrma lydyr.
Garaşsyzlyga eýe bolany myzdan soňra, biz döwlet nyşanlary myzy — Döwlet baýdagy myzy, Döwlet tugramyzy, Döwlet senamyzy döretdik. Gahry mançylyk ly we şöhrat ly taryhy myzy dikeltdik.
Garaşsyz, ba ky Bitarap Watany myz ha kynda ky iňňän beýik, mu kaddes düşünjelerimizi Ýer ýüzüne
aýan etdik.
Durmuşda ky ähli düşünjedir bilimler Watandan başlanýar. Äpet Ýer toga lagy nyň Ýew raziýa yk ly mynda ýerleşýän Türk menistan biziň eziz
Watany myzdyr, ata-baba lary myzdan miras ga lan
we soňky nesillere galjak ba hasy na ýetip bolmajak
gymmat lykdyr. Bu nurana topragy söý mek, go-

ramak, gülletmek biziň her birimiz üçin parzdyr.
Biziň at-abraýy myz, mertebämiz we derejämiz şu
topragyň şöhraty ny belende göterip bilşimize baglydyr. Ata Watany myzyň her daban ýeri biziň iň
beýik mu kaddesligimizdir.
Gadyrly ýaşlar!
Men ýaşlygymdan halky myzyň durmuşy ny,
dünýägaraýşy ny, watançylygy ny, ahlak kada laryny, türk men diliniň söz baýlygy ny özünde jemleýän na kyllary depderlerime belläp almagy endik
edindim. Meniň toplap, ulgamlara sa lan na kyllary myň esasynda taý ýarlanan «Paýhas çeşmesi» at ly
kitapda şeýle sözler bar: «Adam edebinden tana lar,
ýurt — tugundan». Bu gün Garaşsyz ýurdumyz öz
Döwlet baýdagy bilen dünýäde giňden tanalýar.
Biziň ýaşyl baýdagy myz dost lugyň we para hatçylygyň baýdagydyr! Döwlet baýdagy galdy rylyp,
Döwlet senasy ýaňlananda, biziň her birimiz buýsanç bilen ör tur ýarys. Munuň özi bütin durkuň bilen Watan mu kaddesligine uý makdyr!
Esasy Kanuny myz bolan Konstitusiýamyz bolsa
şöhrat ly geçmişimiziň, häzirki günümiziň hem-de
beýik geljegimiziň belent ligini, agzybirligimiziň,
jebisligimiziň, abraý-mer tebämiziň synmazlygy ny
kepillendir ýän milli gymmat lygy myzdyr.
Mähriban ýaşlar!
Ata-baba lary myzyň geçen gahry mançylyk ly
ýoly, Watany myzyň şöhrat ly taryhy görelde mekdebidir. Halky myzyň taryhy örän gady my bolup,
ol müňýyllyk lary öz içine alýar. Türk menler şumer, hindi, hy taý, müsür, grek, latyn amerikasy
halk lary ýa ly, dünýä gaý ta lanmajak maddy we ruhy gymmat lyk lary bagyş eden gady my halk laryň
biridir.
Birinji müňýyllygyň başynda Beýik Hun şa
döwleti, Rim we Hy taý imperiýa lary bilen bäsleşen
Parfiýa türk menleriniň patyşa lygy, ikinji müňýyllykda Hindistana çenli gol ýaý radan Gazna ly
türk menleriniň döwleti, Hy taýdan Or taýer deňzine çenli öz täsirini ýetiren Seljuk türk menleriniň
döwleti, ylmyň, medeniýetdir sungatyň gaý ta lanmajak nusga lary ny miras galdy ran Köneürgenç,
Garagoýunly we Akgoýunly türk menleriniň döwlet leri Türk menistanyň hem-de türk men halkynyň taryhy ýolunyň örän beýikdiginiň anyk delilleri bolup dur ýar.
Siz gady my ýazuw çeşmelerine, meşhur taryhçylaryň işlerine nazar aýlap görüň! Olarda türkmen halky nyň adamzat taryhy nyň dowamynda
para hatçylyk, ynsanper werlik däplerine ygrarly
bolandygy, beýik taryhy we medeniýeti döredendigi yk rar edilýär.
Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mä lik şa,
Soltan Sanjar ýa ly beýik şahsy ýet lerimiziň döreden kuw wat ly türk men döwlet leri dünýä taryhyna altyn sa hy pa lary ýazdy. Görogly beg, Baý ram
han, Soltan Jela leddin, Keý mir kör, Gowşut han
ýa ly merdana gahry manlary myz il-ýurt üçin ata
çykypdyrlar. Watan goragy ugrunda jany ny or ta
goýan milli gahry manlary myzyň ömür ýollary nesiller üçin mert ligiň hem-de gaýduwsyzlygyň nusga lyk mekdebidir.
Akyldar şa hy ry myz Mag tymgu ly Py ragy:
Jeýhun bilen bahry-Hazar arasy,
Çöl üstünden öser ýeli türk meniň.
Gül-gunçasy — gara gözüm garasy,
Gara dagdan iner sili türk meniň —
diýip, ata Watana, mähriban hal ka bolan buýsanjy ny örän şa hy rana beýan edipdir.
Türk men topragy gady my ýetden bäri şä her medeniýetiniň gülläp ösen mekanydyr. Bu toprakda
Merw, Gürgenç, Nusaý, Abiwerd, Dehistan, Sarahs, Amul, Zemm, Şähryslam ýa ly uly şä herler
döräpdir. Ol şä herler durmuşyň gülläp ösen ýerleri, iri ylym-bilim merkezleri bolupdyr. Or ta asyr
türk men şä herleri dünýä ylmy nyň, medeniýetiniň,
edebiýaty nyň we sungaty nyň öňe gitmeginde, baýlaşmagynda aý ratyn hyzmat lary bitiripdir.

Umumadamzat medeni ösüşine täsirini ýetiren
Margiana, Baktriýa, Horezm, Parfiýa, Seljuk türkmen medeniýet leri, Mer wiň, Nusaýyň, Ürgenjiň,
Abiwerdiň, Dehistanyň taryhy-medeni ýadygärlik leri bütin dünýäde bellidir.
Men «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjy myz we
şöhraty myz», «Gadamy bat ly bedew», «Atda wepada bar, sapa-da», «Arşyň nepisligi», «Para hatçylyk
sazy, dost luk, doganlyk sazy», «Türk men medeniýeti», «Çaý — melhem hem ylham», «Türk menistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Türk men
alabaýy» ýa ly kitaplarymda halky myzyň dünýä
medeniýetine goşan nusgawy gymmat lyk laryndan
söz açdym.
Kaşaň köşk leri, metjit-medreseleri, ker wensaraýlarydyr kitaphana lary bilen şöhrat lanan mukaddes topragy myzyň üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly diňe geografik we ykdysady taýdan däl,
eýsem, ylym-bilim, medeniýet babatda hem Gündogar bilen Günbatary birleşdiripdir.
Türk men döwlet lerinde ylym-bilimiň ösmegine
elmydama uly üns berlipdir, munuň üçin tagalla
we serişde gaýgy rylmandyr. Şeýlelikde, şol döwlet lerde Muhammet Horezmi, Abu Reýhan Biruny,
Ibn Sina, Fahreddin Razy, Abu Bekir Muhammet
as-Su ly, Abdy rahman Hazy ny, Omar Haý ýam ýa ly
beýik alymlar we akyldarlar döräpdir.
Biz taryhyň dowamynda toplanan tejribelerden,
döwrümiziň ösüşinden we ta laplaryndan ugur
alyp, ýurdumyzyň paý tag tynda we welaýat merkezlerinde döw rebap kitaphana lary gurduk. Aşgabat
şä herindä ki «Asma ýolda», welaýat merkezlerindä ki kitaphana larda asman jisimlerini synlamaga,
älem giňişligini öw renmäge niýet lenen kuw wat ly
teleskoplary goýduk.
Ylymlar akademiýasy nyň garamagynda ky institut larda, Tehnologiýa lar merkezinde, pudak laýyn
ylmy-barlag edara larynda, ýokary okuw mekdeplerinde düýpli, täzeçe ylmy-barlag işlerini alyp barmak üçin zerur şert leri döretdik. Bu işler Türk menistanyň ylmy ny dünýäde iň öňdebary jy, abraýly
orunlara çykarjak alymlaryň, inžener-tehnologlaryň täze nesliniň kema la gelmegine ýardam ber ýär.
Men «Türk menistan — Beýik Ýüpek ýolunyň
ýüregi» kitabymda döwletimiziň dünýädä ki şanşöhraty ny, at-abraýy ny has-da beýgeltmäge goşant goşjak ýaşlary myz barada arzuwlary my beýan
edipdim. Siziň bilen duşuşyga gaýtmazymdan öň
şol setirlere gaý tadan nazar aýladym. Şol arzuwlary my şu okuw sapagy na hem goşmagy ma kul bildim. Häzir şony okap bereýin, siz depderleriňize
belläp alyň-da, olary okuwda, işde, durmuşda özüňize kada ediniň:
«Biziň topragy myzda ýene-de dünýä ylmynda iňňän wajyp ähmiýet li açyşlary edip, şamçy rag
— ýolgörkeziji boljak eserleri döretjek birunylaryň, luk man hekimleriň, mäne baba laryň, horezmileriň, farabylaryň, mer wezileriň, amu lylaryň,
zamahşarylaryň, kubra laryň, nesewileriň, massonlaryň we sarianidileriň, jyky ýewleriň hem-de
atany ýazowlaryň dörejekdigine men berk ynanýaryn».
Eziz ýaşlar!
Biziň üçin Watandan beýik gymmat lyk, halkymyzdan eziz düşünje ýokdur. Ata-baba lary myzyň
«Towşana — dogduk depe», «Müsürde şa bolandan,
öz iliňde geda bol», «Ilim-günüm bolmasa, AýymGünüm dogmasyn», «Ýaryndan aý rylan ýedi ýyl
aglar, ýurdundan aý rylan ölinçä aglar» ýa ly dürdäne sözlerinde Watanyň gadyr-gymmaty, mu kaddesligi ör-boýuna galýar.
Sebäbi Watanyň her daban ýeri, her gysym topragy biziň üçin mu kaddesdir. «Türk meniň döwletlilik ýörelgesi» kitabymda merdana, batyr, gaý ratly hem-de edenli türk men serkerdesi
Soltan Jela leddin bilen bagly bir rowaýaty getiripdim. Şol rowaýatda şeýle
gürrüň berilýär:
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Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň
KARARY

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda gurlan orta mekdebe Annak Sähetmyradowyň adyny dakmak hakynda
Türk menistanyň Prezidenti hormat ly
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türk menistanyň Prezidentiniň
oba laryň, şä herçeleriň, etraplarda ky şäherleriň hem-de etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şert lerini özgertmek
boýunça Milli maksatnamasy nyň çäginde
ýurdumyzda häzirki zaman dünýä ülňülerine laýyk gelýän, döwrebap tehniki serişdeler
bilen enjamlaşdy rylýan or ta mekdepler gurlup, ulanmaga berilýär.

Türkmen halkynyň gadymy taryhynyň,
özboluşly däp-dessurlarynyň we baý medeni
mirasynyň dikeldilýän we çuňňur öwrenilýän, milletiň ruhy taýdan galkynýan zamanynda — Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk
döwründe dürli wagtlarda ýurdumyzy sy ýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmäge aýratyn uly goşant goşan adamlara
uly sarpa goýulýar, olaryň atlaryny ebedileşdirmek barada alada edilýär.
Öz Watany na we halky na wepa ly hyzmat

etmegiň ajaýyp nusgasy ny görkezen mugallym, okuw-terbiýeçilik işiniň işjeň guramaçysy, ähli bilimini we tejribesini ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ýaş nesle
döwrebap bilim hem-de terbiýe bermäge
bagyşlan, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik
Watançylyk urşy ýyllarynda söweş meýdanlarynda gaýduwsyzlyk görkezen watançy
esger Annak Sä hetmy radowyň zähmet we
durmuş ýoly şu günki türk men ýaşlary üçin
uly görelde mekdebi bolup hyzmat edýär.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde gadymy Babarap obasynda
gurlan we häzirki zaman talaplaryna laýyk
abzallaşdyrylan mekdep ýurdumyzda gurulýan beýleki mekdepler bilen bir hatarda, diňe
bilim işgärlerini däl, eýsem, tutuş halkymyzy
guwandyrýar.
Ata-babalarymyzyň şöhratly pederlerimize sarpa goýmak, ösüp gelýän ýaş nesli ata
Watanymyza söýgi ruhunda terbiýelemek,
ýaşlaryň ruhubelent hem-de sagdyn beden-

li bolup ýetişmek leri baradaky wesýetlerine wepaly bolup, bilim ulgamynda bitiren
hyzmatlaryny, şeýle-de Ahal welaýatynyň
Gökdepe etrabynyň Babarap obasynyň ýaşaýjylarynyň, Gökdepe etrabynyň we Ahal
welaýatynyň häkimlik leriniň haýyşlaryny
hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tek lipnamasyny göz öňünde tutup,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi
karar edýär:
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň

Babarap obasynda gurlan orta mekdebe
Annak Sähetmyradowyň adyny dakmaly we
ony «Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň
Annak Sähetmyradow adyndaky ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdebi» diýip atlandyrmaly.
Türkmenistanyò Milli Geòeºiniò
Mejlisiniò Baºlygy
G.MÄMMEDOWA.
Aşgabat şäheri.
2021-nji ýylyň 30-njy awgusty.
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2021-nji ýylyò 3-nji sentýabry, anna.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň talyplar we
okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky

ÇYKYŞY

(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)
Bir gezek söweşde serkerde agyr ýara lanypdyr. Tebipler näçe em etselerde, sagalmandyr. Şonda serkerde:
— Ma ňa Watany myň bir gysym
topragy ny getirseňiz, sagalýan — diýipdir.
Tizden-tiz gady my Wasa adam ýollapdyrlar. Atly nyň giden yzy na garap, Jela leddin umyt ly garaşyp ýatypdyr. Umytda hem uly güýç bar! Ahyrda
at ly bir düwünçekde Wasyň topragy ny we Amyderýanyň bir jürdek suwuny alyp gelipdir. Serkerdäniň
şähdi açylypdyr we tizden saga lyp, aýak üstüne galypdyr.
Bu rowaýata ünsi çek mek bilen, biziň her birimiziň, şol sanda ýaşlary myzyň ýürek leriniň eziz
Watany myz, mähriban halky myz bilen birdigini
nyg tamak isleýärin.
Ýüregi «Mähriban halkym, eziz Watanym, jan
Türk menistanym!» diýip ur ýan, ilimiziň ba ky
bag ty ýarlygy, ýurdumyzyň beýik geljegi üçin okaýan, zähmet çek ýän ýaşlar biziň buýsanjy myzdyr.
Halk hem Watan barada ky mu kaddes düşünjeler
ýigit lerimiziň we gyzlary myzyň köňülleriniň owazy, dilleriniň senasy bolma lydyr. Ýaşlary myz ähli
güýçlerini, bilimlerini hem-de başarnyk lary ny
Watany myzyň ösüşlerine, dünýädä ki abraý-mertebesiniň has-da belende galmagy na bagyş etmelidir.
Men masla hat bolan ýerde söweşe ornuň ýokdugy ny zynharlan Oguz hana, ýigidiň abraýy ny onuň
gahry mançylygy na, pä himine garap kesgit län
Gorkut ata, dost lary ny dogan eýlän Görogly bege
ady ebedilige öw rülen gahry manlar hök münde belent sarpa goý ýaryn. Siz şol edermen ata-baba lary myzyň dowamatydygy ňyzy hiç haçan unutma ly
dälsiňiz!
Berkarar döwletimiziň
bag tyýar ýaşlary!
Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň ösüşiniň her bir tapgy rynda durmuş-ykdysady özgertmeler ama la aşy ryldy. Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döw ründe hem biz durmuş taýdan ösüşi,
ykdysady özgertmeleri üpjün edýän maksatnamalary üstünlik li ama la aşyr ýarys. Düýpli özgertmeler ykdysady ýetimiziň ähli ugurlary ny gurşap
alýar. Halky myzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Täze oba lary, şä herdir etraplary, ýaşaýyş jaý toplumlary ny, mekdepdir çaga lar
baglary ny, ýollary hem köprüleri gur ýarys, döwlet
dolandy ryşy ny kämilleşdir ýäris.
Mukaddes Garaşsyzlygy myzyň şanly 30 ýyllygy ny zähmet üstünlik leri bilen şöhrat landyr ýarys.
«Türk menistan — para hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda gady my ýetden gözbaş alýan
milli döwlet lilik däplerimizden ugur almak bilen,
Türk menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla haty nyň agza lary nyň saýlawlary ny geçirip, iki pa lata ly parlament ulgamy ny döretdik. Şeýdip, döwlet
we jemgy ýetçilik durmuşy na demok ratik kada lary
tapgyrlaýyn ornaşdyr ýarys. Medeniýet, ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda düýpli özgertmeleri üstünlik li dowam edýäris. Gurluşykda, senagatda, oba hoja lygynda, nebitgaz pudagynda
ýokary ösüş depginlerini gazanýarys. Bu işleriň
ählisi irginsiz ynsan zähmeti bilen hasyl bolýar.
Şu ýerde bag ty ýar ýaşlary myzyň-da döwlet, häkimiýet we dolandy ryş edara larynda, ylym-bilim,
medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda, önümçilik kärhana larynda yhlasly zähmet çek ýändik lerini, eziz Watany myzy ösdürmäge my nasyp goşant
goşýandyk lary ny buýsanç bilen bellemek isleýärin.
Ha lal zähmet ynsanyň abraý-mer tebesini, ömrüniň manysy ny artdyr ýar. Şoňa görä-de, ýaşlara
şeýle sargyt edesim gelýär: beýik maksat lara ýetmek üçin zähmeti hemişe özüňize hemra ediniň!
Siziň çek ýän zähmetiňiz hemişe ha lal, ile-ýurda
bähbit li bolsun!
Bag tyýar ýaşlar!
Aşgabat şä heriniň 140 ýyllygy, mukaddes Garaşsyzlygy myzyň şanly 30 ýyllygy my nasybet li
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, ta lyp ýaşlary, mekdep okuwçylary ýürek joşguny ny beýan edýän eserleri döretdiler. Olarda güneşli ülkämiziň gözellik lerine söýgi,
berkarar döwletimize buýsanç ýaňlanýar.
Menem häzir «Ak şä herim Aşgabat» goşgymdan
bir bendi size okap bereýin:
Galkyp ganat gerdigim,
Sap söýgüden gurdugym,
Ýüregi sen ýurdumyň,
Ak şäherim Aşgabat!
Mähriban ýaşlar, siz mydama ýurdumyzyň daglaryndan güýç, baglaryndan joş alyp, bag ty ýar
döw rümizden ruhlanyp ýaşaň! Okaň, guruň, dörediň! Eziz Watany myzy, ak şä herimiz Aşgabady,
merdana halky myzy ajaýyp şygyrlary ňyz, kyssa lary ňyz, sazlary ňyz, sungat eserleriňiz bilen belentden wasp ediň!
Berkarar döwletimiziň
ruhubelent ýaşlary!
Biz dünýädä ki çylşy rymly ma liýe-ykdysady ýagdaýlara garamazdan, milli ykdysady ýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdür ýäris.
Bäsdeşlige ukyply, ösüşiň ýokary depginlerini
gazanmagyň möhüm şer ti hök münde önümçilige
sanly tehnologiýa lary ornaşdyr ýarys. Bu ugurdan
ýaş hünärmenleri taý ýarlamaga uly ähmiýet ber ýäris. Sebäbi innowasiýa lar, häzirki zaman ylymlary,
nanotehnologiýa lar, sanly ulgam adamzat jemgyýetini öňe alyp bar ýar.
Sanly tehnologiýa laryň çalt ösmegi bilen, bütin
dünýäni öz içine alýan aragatnaşyk ulgamy döredilýär, täze pudak lardyr düşünjeler peýda bolýar.
Döw rüň bu täzelik leri biziň jemgy ýetimize hem
giňden ornaşýar. Bu bolsa dünýäniň sanly giňişligine ýurdumyzyň işjeň goşulyşmagy ny, halkara
bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagy ny üpjün edýär.
Ylmyň durmuşda ky ornunyň ýokarlanmagy bilen, ösen tehnologiýa lardan habarly täze nesil hem
kema la gelýär. Bilşimiz ýa ly, taryhyň bütin dowamynda ata-baba lary myz ylymdan üzňe ýaşamandyr. Biziň ýaşlary myz bu gün pederlerimiziň ylym
dünýäsindä ki beýik açyşlary na buýsanmaga hak lydyr. Şonuň bilen birlikde, olar adamzadyň ylymda
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hem-de tehnologiýada gazanan üstünlik lerini barha düýpli özleşdir ýärler.
Dördünji senagat rewolýusiýasy eý ýamynda
ýaşlary myz innowasion barlaglara işjeň gatnaşmalydyr, täze tehnologiýa lary döretmelidir. Dünýäniň
ählumumy tehnologik ösüşinden yza galma ly däldir. Siz täze ylmy işleriňiz, düýpli açyşlary ňyz bilen özüňizi öňdebary jy nesiller hök münde dünýä
tanatma lysy ňyz.
Bag tyýar ýaşlar!
«Döwlet adam üçindir!» diýen sy ýasaty myz
esasynda biz halky myzyň durmuş taýdan goraglylygy ny yzygiderli berkidýäris, ýaşaýyş-durmuş
şert lerini gowu landyr ýarys. Bu sy ýasat, ilkinji nobatda, goldawa we goraga mätäç raýat lara gönükdirilendir. Şoňa görä-de, zähmete ukypsyz raýat lara,
maýyplara, köp çaga ly maşga la lara maddy taýdan
üpjünçilik we durmuş hyzmat lary edilýär. Bu iş
olara pensiýa lar, döwlet kömek pullary, durmuş
ýeňillik lerini bermek görnüşinde, tölegler arka ly
ama la aşy rylýar. Döwlet serişdeleriniň hasaby na
köp çaga ly maşga la lara, howandarlyga mätäç çagalara, weteranlara, döwlet ýa-da jemgy ýetçilik bähbit lerini goramakda saglygy ny ýitirenlere goşmaça
goldaw berilýär.
Akyldar şa hy ry myz Mag tymguly Py ragy: «Entäni goldara hemaýat ýagşy» diýipdir. Şundan ugur
alyp, biz Howandarlyga mätäç çaga lara hemaýat
bermek boýunça haýyr-sa hawat gaznasy ny döretdik. Şeýle-de Ahal welaýaty nyň täze edara ediş
merkezinde çaga lar sagaldyş-dikeldiş merkezini
gur ýarys.
Meniň ýaşlara berjek ýene-de bir pendim: siz
ynsanper werligiň we ada latyň tarapdary bolan
halkyň neslisiňiz. Agzybirlik, dost luk ly gatnaşyklar halky myzyň hoşniýet li häsiýet leridir.
Ata lary myzyň döreden «Agzybire Taňry biýr,
agza lany gaňrybiýr», «Kömek leşen ýow basar»,
«Söýenişen ýykylmaz», «El eli ýuwar, iki el birigip
— ýüzi», «Dost lukda menzil bolmaz», «Dostsuz başym, duzsuz aşym», «Dost — dostuň aý nasy» ýa ly
pä him-paýhaslarynda agzybirlik hem-de dost luk
gatnaşyk lary nyň many-mazmuny nyg talýar.
Birek-birege hemaýat etmek, hormat goý mak,
ejize ganym bolmazlyk halky myzda müdimilik gelýän kadadyr. Bu öwüt ler ynsanper werligiň, ýokary
ahlak lylygyň şygarlary bolup ýaňlanýar. Görnüşi
ýa ly, halky myz ýaşaýyş-durmuşy ny akyl-parasat,
ylym we tejribe esasynda gurupdyr.
Ynsanper werligi, päk ligi, ruhubelent ligi, kiçigöwünliligi, mert ligi, dogry sözlü ligi, arassa ahlaklylygy durmuş kadasy na öw rüpdir. Şu esasda hem
milli edep-terbiýe mekdebini döredipdir. Şoňa görä-de, ýaşlar ata-baba lary myzyň asylly däplerini
durmuş şygary na öwürmelidir. Bu gün türk men
paýhasy dünýä nur saç ýar, türk men topragynda
ägirt uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şu şöhrat ly zamanada okamak, öwrenmek, ata-baba larymyzyň döreden mu kaddeslik lerine wepa ly bolmak,
eziz Watana jan-u-tenden hyzmat etmek ýaşlarymyzyň baş maksady bolma lydyr.
Eziz ýaşlar, okuwçylar, ta lyplar! Ine, biz beýanymyzyň birinji sagady ny geçirip gutar ýarys. Häzir
ara kesme edeliň. Ara kesmeden soň beýany myzy
dowam ederis.
Mähriban ýaşlar!
Biz duşuşygy myzy dowam edýäris. Häzirki döwürde biz senagat taýdan ösen döwleti döretmegiň
ýolunda ýurdumyzyň ykdysady ýetiniň pudak laryny we sebit leri sazlaşyk ly ösdürmäge uly üns ber ýäris. Oba hoja lygy nyň paýy ny artdyr ýarys.
Pudagyň dolandy ryş usullary ny düýpli kämilleşdirip, oba adamlary nyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyr ýarys. Oba lary myzy
sazlaşyk ly ösdür ýäris. Ylmyň we tehnikanyň üstünlik lerini, iň oňat dünýä tejribelerini, sanly tehnologiýa lary ornaşdyrmak arka ly sebit lerimizde
gaý tadan işleýän kärhana lary, döwrebap enjamlar
ornaşdy rylan önümçilik leri, ýyladyşhana lary we
maldarçylyk toplumlary ny döredýäris.
Daýhanlary myz üçin dünýäniň has kämil oba
hoja lyk tehnika lary ny we gurallary ny satyn alýarys. Oba hoja lyk ylymlary ny ösdürmek, pudaga
sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça hem köp işler
edilýär. Bu bolsa daýhanyň zähmetini ýeňilleşdirmäge, ýerden alynýan hasyly ýokarlandyrmaga,
ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge ýardam ber ýär.
Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça-da uly işler ama la aşy rylýar. Siz soňky ýyllarda
tokaý meýdanlary nyň çalt depginler bilen giňelýändigini gör ýänsiňiz. Aw tomobil we demir ýollary nyň ýa ka larynda tokaý zolak lary barha köpelýär.
Seýilgähler ýylyň bütin dowamynda gök öwüsýär.
Bularyň ählisi ýurdumyzda amat ly ekologik gurşawy emele getir ýär. Garagum sährasynda «Altyn
asyr» Türk men kölüniň döredilmegi bolsa suw serişdelerini aýawly sak lamaga, daşky gurşawy goramaga we gowu landyrmaga ýardam edýär.
Eziz ýaşlar!
Ata-baba lary myz «Bagym bar, barym bar» diýipdirler. Biziň ýurdumyz gülli sähra lary, durnagöz suwly çeşmeleri, tereň der ýa larydyr kölleri,
beýik li-pesli daglary, arça-çy narly, kerkawly, injirenarly jülgeleri, begres geý nen dereleri, çemenlikli ýaýla lary, çogly güneşi bilen tanalýar. Bereket li
türk men topragy ähli döwürlerde ýadawsyz zähmet hem-de Gün çogunyň bollugy bilen ösdürilip
ýetişdirilen dat ly miweleri, gök-bakja önümleri bilen şöhrat lanyp gelipdir.
Irki ekerançylygyň we maldarçylygyň mekany
bolan ýurdumyzda baryp, biziň eý ýamy myzdan
öňki VI-VII müňýyllyk larda ilkinji bugdaý çöregi
bişirilipdir.
1904-nji ýylda R.Pampelliniň ýolbaşçylygynda
amerikan ekspedisiýasy tarapyndan Änew düzlüginde bäş müň ýyl mundan ozal ýetişdirilen bugdaý tohumy tapyldy. Munuň özi biziň ülkämiziň ak
bugdaýyň mekanydygy ny aýdyň subut edýär.
Ata-baba lary myz: «Biriň müň bolsun!» diýen
ýagşy niýet bilen topraga bugdaý sepipdirler. Bugdaý oragy na hem goja laryň ak pata bermegi esasynda sä het li gün girişipdirler. «Çäjiňe bereket!»,

«Harmany ňa bereket!» diýip, rysgal-bereket arzuw
edipdirler.
1941 — 1945-nji ýyllaryň gazaply uruş döwründe
taplanan ka kam Mä likguly Berdimuhamedowyň
aýtmagy na görä, atam Berdimuhamet Annaýew bilimli adam bolupdyr. Ol nusgawy edebiýaty myzy,
halk döredijiligimizi gowy bilipdir. Mag tymgu lynyň, Mollanepesiň, Mätäjiniň goşgu lary ny ýatdan
aýdar eken. Atamyň birnäçe depderden ybarat goşgulary nyň hem bolandygy, şa hyrlar Şa ly Kekilowdyr Çary Aşy row bilen saçak ly gatnaşandygy, goşgy okaşandygy barada ka kamyň beren gürrüňleri
hemişelik ýadymda galdy.
Ka kamyň uruş döwründe ýazan, gallany köp
ek mäge çagy ran hem-de halky zähmet çek mäge
ruhlandy ran goşgusynda şeýle setirler bar:
Bugdaýdan bol hasyl almagy üçin,
Açlyk belasyndan dynmagy üçin,
Duşman depesinden inmegi üçin,
Gaýrat edip, köp ekeliň dänäni!
Çörek — gudrat ly önüm. Halky myz bugdaýy
ekinleriň soltany saýyp, çöregi hormat lap, maňlaýy na sylmagy, onuň owuntygy ny hem ýere gaçyrmazlygy, tamdy ry mu kaddes görmegi adata öwrüpdir. «Paýhas çeşmesi» kitaby na girizilen «Nan
— öwlüýä» diýen pä him hem halky myzda çöregiň
gadyr-gymmaty nyň örän ýokarydygy nyň güwäsidir.
«Türk men medeniýeti» kitabymda mele-myssyk çöregiň mu kaddesligi bilen bagly şeýle rowaýat
getirilýär: «Meşhur şa hyr we serkerde Baý ram han
günleriň birinde serkerdeleri bilen sapara rowana
bolupdyr. Baý ram hanyň gözi ýoluň ýa kasynda
ýatan çörek bölejigine düşýär. Ol derrew atyndan
düşýär-de, çöregi alyp, goltugy na salýar. Serkerdeleriniň biri: «Belent Serkerdämiz! Näme üçin bize
buýurman, özüňiz atdan düşdüňiz?» diýip, ondan
soraýar. Baý ram han: «Çöregi ilki men gördüm,
ony ýerden almagy başga birine buýurmak çörege
hormat goý madygym bolardy» diýip, jogap beripdir».
Ata-baba lary myz uzak ýola gidende, tamdyrdan
lowurdap çykan çöregi ýanlaryndan goý mandyr.
Elmydama-da türk men çörege şeýle sarpa goýup,
ony özüne ýoldaş edinipdir. Şoňa görä-de, bugdaý
sümmülleri Döwlet tugramyzda ýerleşdirildi. Indi
ýurdumyz gallany diňe bol öndür ýän däl, eýsem,
gerek bolsa eksport edýän döwlete hem öwrüldi.
Mähriban ýaşlar!
Ata Watany myz beýleki dat ly ir-iý mişleriň hem
mekany. Müňýyllyk laryň dowamynda daýhan atababa lary myz şa ly, jöwen, nohut, noýba, mäş, kädi,
gawun-garpyz ýa ly tagamly gök-bakja önümlerini,
erik, şetda ly, armyt, hozdur pisse, badamdyr nar,
üzüm ýa ly miweleri öndüripdir.
Türk men gawunlary na hem-de kak lary na bolsa Ýewropa we Gündogar ýurt lary uly isleg bildiripdir. Taryhy çeşmelerde türk men gawunlary nyň
Bagdada, Hy taýa, Hindistana iberilendigi aýdylýar.
Häzir ýurdumyzda gawunlaryň ýüzlerçe görnüşi ýetişdirilýär. Wa harman, gü laby, garrygyz ýa ly
gawunlary myz halkara sergilerde altyn we kümüş
medallara my nasyp boldy.
Güneşli Diýary myzyň bereket li meýdanlarynda gant şugundy ryndan, şa lydan hem bol hasyl
alynýar. Maldarlary myz et we süýt önümleriniň
mukdary ny artdyrmak boýunça täze sepgit lere
ýet ýärler. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgy ry nyň wezipelerini çözmekde, azyk bolçu lygy ny
üpjün etmekde ägirt uly ähmiýete eýedir.
Mähriban talyplar we okuwçylar!
Gowaça biziň üçin örän ähmiýet li ekinleriň biridir. Eziz Watany myz dünýäde gowaçanyň iň gadymy mekanlary nyň biri hök münde tanalýar. Mahmyt Gaýyby nyň «Otuz iki tohum kyssasy» eserinde
pag ta päk ligiň, ak ýürek liligiň, gowulygyň alamaty
hök münde ähli ekinlerden ýokarda goýulýar.
Siz:
Gür çybyg-a, gür çybyk,
Gür çybykda bir çybyk,
Bir çybykda höwürtge,
Höwürtgede ýumurtga —
diýen türk men halk mata ly nyň gowaça, goza hemde pag ta bilen bagly döredilendigini bilýänsiňiz.
Biziň baýlygy myz, şöhrat-şany myz bolan pagtanyň süýüminden ýüplük egrilip, ekologik taýdan
örän arassa hem-de adam bedenine ýa kymly nah
mata lar dokalýar. Bu gymmat ly ösümligiň çigidinden ýag, mal üçin künjara alynýar. Gowaça çöpi
gaý tadan işlenip, mebel önümçiliginde we gurluşykda ulanylýan serişdeler öndürilýär. Biz pag tany gaý tadan işläp, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän
önümleri öndür ýäris. Ýurdumyzda gowaçanyň tohumçylygy na aý ratyn üns berip, bol hasylly, ýokary
hilli or ta we inçe süýümli pag tanyň täze görnüşlerini döredýäris.
Soňky ýyllarda dünýäniň ösen döwlet leriniň täze tehnologiýa lary, ylmyň we tehnikanyň iň soňky
gazananlary ornaşdy rylan dok ma kärhana lary ny
gurup ulanmaga ber ýäris, ýaşlary myz üçin müňlerçe täze iş orunlary ny döredýäris. Bu kärhana larda pag ta süýüminden öndürilýän ekologik taýdan
arassa önümlere dünýä bazarynda uly isleg bildirilýär.
Eziz ýaşlar!
Energetika senagaty hem möhüm pudak laryň
biridir. Soňky döwürde ýurdumyzda täze, kuw watly elektrik stansiýa lary gurlup ulanmaga berilýär.
Milli maksatnama lary myza laýyk lykda, müňlerçe
kilometre uzaýan elektrik geçirijiler täzelenýär. Biz
Mary welaýatynda Merkezi Aziýada iň iri, ýokary
tehnologiýa ly utgaşyk ly elektrik stansiýasy ny gurduk. Kerki — Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijini işe girizdik.
Mu kaddes Garaşsyzlygy myzyň 30 ýyllygy na gabat lap bolsa Lebap welaýaty nyň Çärjew etrabynda
kuw wat lylygy 432 megawat bolan täze gazturbina ly
elektrik stansiýasy ny dabara ly açyp ulanmaga bereris. Balkan welaýaty nyň Serdar etrabynda sanly
tehnologiýa lar arka ly dolandy ryljak Günden we
ýelden energiýa öndür ýän stansiýany hem gur ýarys.
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumy ykdysady ga-

raşsyzlygy myzy berkitmegiň, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagyň, kuw wat ly, köpugurly
önümçilik pudak lary ny döretmegiň esasy binýady
bolup dur ýar. Ata Watany myz ýerasty tebigy serişdelere baý ýurt laryň biri bolup, «mawy ýangy jyň»
gory boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýär.
Pudagyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, sanly tehnologiýa laryň, şol sanda 3D modelirleme usullary nyň ulanylmagy nebit we gaz ýataklarynda gözleg işleriniň netijeli bolmagy ny üpjün
edýär.
Türk menbaşyda ky nebiti gaý tadan işleýän zawod lar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaý tadan
işleýän zawodynda öndürilen hem-de uly isleg bildirilýän nebit önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilýär. Asy ryň iri taslama lary nyň biri
bolan Türk menistan — Owganystan — Pa kistan
— Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy dowam
edýär. Bu işleriň ählisi ata Watany myzyň kuw watly energetika döwleti hök münde dünýädä ki ornuny
has-da berkidýär.
Ykdysady ýetimiziň pudak lary na öňdebaryjy tehnologiýa lary ornaşdyrmakda, bäsdeşlige
ukyply ýokary hilli önümleri öndürmekde, azyk
howpsuzlygy ny berkitmekde hususy ýetçilere uly
orun degişlidir. Häzirki döwürde telekeçiler dürli
pudak larda milli maksatnama lary myzy durmuşa
geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, sy ýa hatçylykda, söwdada we
durmuş hyzmatynda, halk senetçiliginde, beýleki
ugurlarda üstünlik gazanýarlar.
Şeýlelikde, ozal agrar ýurt bolan Türk menistan
bu gün senagat taýdan ýokary depginler bilen ösýär. Biz ýokary tehnologiýa lar bilen üpjün edilen,
serişde we energiýa tygşyt laý jy, ekologik taýdan
arassa, bäsdeşlige ukyply elektron senagaty ny döredýäris.
«Aýdyň gijeler» hoja lyk jemgy ýeti tarapyndan
smart telewizorlar, aw tomatik enjamlar, yşyk landy ryş gurallarydyr LED çy ra lar, elektroenergiýany ölçeýän gurallar, «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan interaktiw paneller, elektron tor
enjamlary, kompýuterler öndürilýär. Ýurdumyzda
şeýle önümçilik leriň giňelýändigine, bu işde ýaşlaryň ornunyň art ýandygy na guwanýarys.
Häzirki döwürde ylmyň iň täze gazananlary, häzirki zaman tehnologiýa lary bilen enjamlaşdy rylan
iri senagat toplumlary ny-da gur ýarys. Gy ýanlydaky Polimer zawody nyň önümleri dünýä bazarynda
uly islegden peýda lanýar. Tebigy gazdan sintetik
ýangy jy öndürmekde dünýäde ilkinji uly möçberli
taslamany durmuşa geçirdik. Ahal welaýatynda ky
bu zawodda ekologik taýdan arassa, Euro-5 standarty na laýyk gelýän EKO-93 benzini öndürilýär.
Bularyň ählisi ýurdumyzyň ykdysady kuw waty ny
has-da artdyr ýar, köp möçberde girdeji getir ýär.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Gurluşyk pudagy hem depginli ösýär. Ýa ňy aýdyşym ýa ly, milli maksatnama lary myza laýyklykda, obadyr şä herlerimizde ýaşaýyş-durmuş we
medeni maksat ly desga lar yzygiderli gurulýar. Bu
gurluşyk laryň ählisi öňdebary jy inženerçilik-tehniki çözgüt ler, milli binagärligiň gady my däpleri
hem-de häzirki zaman şä hergurluşyk tejribesi esasynda ama la aşy rylýar.
Aşgabat şä herinde ýaşyl begrese bürenen seýilgähler, ýaşaýyş jaýlary, saglygy goraýyş, medeni,
sport we söwda merkezleri, ýokary hem-de orta okuw mekdepleri, myhmanhana lar, önümçilik
kärhana lary, halkara derejeli aw tou lag geçelgeleri
guruldy we gurulýar. Bu desga lar halkara hyzmatdaşlygyň yk rar edilen merkezi hök münde paý tagty myzyň gözelligini has-da artdyr ýar.
Ýa kynda bolsa Garaşsyzlygy myzyň şanly 30
ýyllygy my nasybet li paý tag ty myzda Türk menistanyň Halk Masla haty nyň Diwany nyň binasy ny,
Masla hat lar we Kabul ediş merkezlerini, «Türkmenbaşy» hem-de Türk menistanyň «Senagat»
paýdarlar täjirçilik bank lary nyň bina lary ny, Halkara ahalteke atçylyk we «Türk men alabaý it leri»
assosiasiýa lary nyň merkezlerini, kaşaň «Arkadag»
myhmanhanasy ny ulanmaga berdik. 25-nji maýda
baş şä herimiziň 140 ýyllygy my nasybet li «Aşgabatsiti» gurluşyk toplumy nyň düýbüni tutduk.
Biziň Aşgabady ösdürmek boýunça alyp bar ýan
işlerimiz halkara derejede yk rar edildi. Şä herdä ki
bina laryň ençemesi Ginnesiň rekord lar kitaby na
girizildi.
Geçir ýän giň gerimli işlerimiziň netijesinde
paý tag ty myz geljekde has-da gözelleşer, dünýäniň
iň nurana şä herleriniň birine öwrüler. Men ýaşlary
paý tag ty myzyň XXI asy ryň nusga lyk şä heri hökmünde yk rar edilmegine my nasyp goşant lary ny
goşmaga çagyr ýaryn.
Eziz ýaşlar!
Biziň durmuşa geçir ýän ulag-logistika strategiýamyz many-mazmuny we ähmiýeti taýdan gözbaşy ny gady my ýetden alyp gaýdýar. Ir döwürlerde
hem Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi ýurdumyzyň çäginden geçipdir. Ol halk lary we yk lymlary birleşdiripdir.
Garaşsyz, Bitarap Türk menistan häzirki zaman
ulag geçelgelerini döretmek we kämilleşdirmek
arka ly, Ýewraziýa giňişliginiň ulag-logistika ulgamy na işjeň goşulýar. Günbatar — Gündogar, Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça üstaşyr
geçelgeleriň taslama lary ny ama la aşyr ýar. Hususan-da, Owganystan — Türk menistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis Lazu li) we TRASEKA ýa ly halkara ulag geçelgelerini döretmäge
ýa kyndan gatnaşýar.
Biz Türk menbaşy şä herinde döwrebap Halkara
deňiz portuny gurduk. Akina — And hoý, Ymamnazar — Akina, Serhetabat — Turgundy ugurlary
boýunça demir ýollary we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ny ulanmaga berdik. Bu işler ýurdumyzyň Beýik Ýüpek ýoluny gaý tadan dikeltmäge işjeň gatnaşýandygy ny ýene-de bir gezek äşgär
edýär.
Diýary myzyň demir ýol, aw tomobil, howa, deňiz we der ýa ulaglary nyň düzümini-de düýpli
döwrebap ýagdaýa getir ýäris. Dünýä meşhur kom-

paniýa laryň aw tobuslary ny, ýeňil we ýük aw toulaglary ny yzygiderli satyn alýarys.
Alyp bar ýan ulag sy ýasaty myzy dünýä jemgyýetçiligi giňden goldaýar. Türk menistanyň başlangy jy bilen Birleşen Millet ler Guramasy nyň Baş
Assambleýasy durnuk ly ulag ulgamy ny döretmek
boýunça taryhy Kararnama laryň dördüsini kabul
etdi.
Biz 2015-nji ýylda «Türk menÄ lem 52 oE» emeli hemrasy ny uçurdyk. Häzirki wagtda ikinji milli
emeli hemrany döretmek we älem giňişligine çykarmak boýunça hem zerur işleri alyp bar ýarys.
Ýurdumyzda mobil hyzmat lary, telefon, poçta, internet we IP telewideniýe ulgamlary ny hem ösdürýäris.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Adamzat jemgy ýetiniň taryhy na nazar aýlanyňda, ylym-bilimiň ösüşiň möhüm şer ti bolandygy ny
görmek bolýar. Şoňa görä-de, ylym ulgamy nyň binýady ny berkitmek, ýokary tehnologiýa lara, düýpli
nazary ylymlara esaslanýan sanly ykdysady ýeti döretmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp bar ýarys.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň akademiki ylmybarlag institut larynda, ýokary okuw mekdepleriniň ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki, ylmy-taslama
merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghana larynda, pudak laýyn we pudagara ylmy gurama larda
ylma, döredijilige höwesli ýaşlaryň täze nesli zähmet çek ýär. Zehinli ýaşlary myz ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça gymmat ly ylmy barlaglary
alyp bar ýarlar.
Bilim ulgamy ny dünýä derejesinde döwrebaplaşdyrmaga, ruhy taýdan kämil, berk bedenli, giň
dünýägaraýyşly nesli ýetişdirmäge uly ähmiýet
ber ýäris. Munuň üçin ýurdumyzyň ähli ýerlerinde
häzirki zaman or ta we ýokary okuw mekdepleridir çaga lar baglary, Köpetdagyň sapa ly jülgesinde,
Awazada çaga lar dynç alyş we sagaldyş merkezleri
guruldy hem-de gurulýar. Bilim edara lary döwrebap okuw kitaplarydyr gollanma lar bilen yzygiderli
üpjün edilýär.
Bilim bermek işine ylmyň soňky gazananlary ny, okatmagyň innowasion usullary ny, ýokary
hilli elektron bilim maglumat lary ny giňden ornaşdyr ýarys. Sanly bilim ulgamy ny ösdür ýäris.
Biz mekdep okuwçylary nyň we ta lyplaryň halkara
bäsleşik lerde gazanýan üstünlik lerine guwanýarys.
Ýaşlary myzyň geljekde-de halkara ders bäsleşik lerinde, olimpiada larda baý rak ly orunlara my nasyp
bolup, ýurdumyzyň abraýy ny has belende göterjekdiklerine berk ynanýaryn.
Ynsan hemişe kämillige ymtylýar. Kämillik bolsa mertebe we derejedir. Ýaşlary myz bu ha kykata
göz ýetirmelidirler. Ýadawsyz zähmet, bilimleri
we hünärleri yhlasly ele almak, tejribe toplamak
kämillige elt ýän ýoldur. Ýaş nesillerimizde halkymyzyň iň oňat, iň gözel, iň belent ahlagy jemlenmelidir. Ynsanyň edebi altyndan gymmatdyr, gymmatba ha daşlardan owadandyr.
Ýaşlar, siz pederlerimiziň ýoluny my nasyp dowam edip, ýagşy gylyk-häsiýet leriňiz, adamkärçiligiňiz, başarnygy ňyz bilen tana lyp, ha kyky türkmen bolup dünýä çyk ma lysy ňyz!
Türk men ýigit leriniň we gyzlary nyň akyly
jöwher dek ýiti bolma lydyr. Çünki siz özüni taýsyz zehini bilen dünýä tanadan halkyň neslisiňiz.
Türk men ýigit leriniň we gyzlary nyň ýüzi nurana bolma lydyr. Çünki siz ynsanper werligiň belent
däplerini dünýä ýaýan ynsanlaryň neslisiňiz. Türkmen ýigit leriniň we gyzlary nyň süňňi sap bolma lydyr. Çünki siz beden hem-de ruhy taýdan päk ligiň
belent kada lary bilen dünýäni haý rana goýan milletiň neslisiňiz.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Döwletimiziň we jemgy ýetimiziň iň gymmat ly
baýlygy bolan adamyň saglygy ny goramak, milli saglygy goraýyş ulgamy ny dünýä ülňülerine laýyk lykda kämilleşdirmek babatda hem giň gerimli
işleri alyp bar ýarys. «Saglyk» Döwlet maksatnamamyza laýyk lykda, ýurdumyzyň ähli sebit lerinde
dünýä belli öňdebary jy kompaniýa laryň luk mançylyk enjamlary ornaşdy rylan saglygy goraýyşanyk laýyş, «Ene mähri», Gaý ragoýulmasyz tiz
kömek, kliniki we ylmy-kliniki merkezleri, köpugurly hassa hana larydyr şy pa hana lary bina etdik.
Berkarar döwletimiziň bag ty ýarlyk döw ründe keselleriň öňüni almak, anyk lamak, täze, döw rebap
bejergileri geçirmek babatda ylmy usullaryň, innowasion tejribeleriň, ta kyk tehnologiýa laryň giňden
ornaşdy rylmagy milli luk mançylygyň ösüşine täze
badalga berdi.
Biz şy pa hana edara lary nyň durkuny hem täzeledik. Dünýä meşhur «Arçman», «Ýyly suw»,
«Mollagara», «Awaza», «Daşoguz», «Farap», «Baýrama ly», «Bagabat», «Berzeňňi» şy pa hana larynda
ynsan derdine melhem bolýan tebigy baýlyk larymyzy giňden peýda lanmaga mümkinçilik döretdik. Türk men topragy nyň müň bir derde melhem
ösümlik lerinden derman serişdelerini öndür ýän
kärhana lary gurmakda baý tejribe topladyk.
Beýik akyldar Mag tymgu ly Py ragy nyň: «Saglygyň gady ryn bilgil, hasta bolmasdan burun» diýşi
ýa ly, biz sagdyn durmuş kada lary ny ornaşdyrmaga
aý ratyn üns ber ýäris. Eneleriň we çaga laryň, ýetginjek leriň, uly ýaşly hem-de gartaşan adamlaryň
saglygy ny goramak üçin döwlet goldawy ny ber ýäris.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen
hyzmatdaşlygyň çäginde keselleriň öňüni almak
hem-de olara garşy göreşmek boýunça gowy tejribe topladyk. Birnäçe howply ýokanç keselleriň ýok
edilendigi, käbirleriniň hasaba alynmandygy barada Garaşsyz döwletimize halkara güwänama lar
berildi. Şeýdip, berkarar döwletimiziň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamy ny ösüşleriň täze
belent lik lerine çykar ýarys. Bu beýik maksat larymyzyň üstünlik li ama la aşy rylmagy na ýaşlaryň işjeň gatnaşjakdygy na berk ynanýaryn.
Eziz ýaşlar!
Sport ynsany beden we ruhy taýdan
taplaýan,
dünýägaraýşy ny
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kämilleşdir ýän gymmat lykdyr. Bedenterbiýä we spor ta biz jemgy ýetimizi jebisleşdir ýän, halky myzy beýik
ösüşlere ruhlandyr ýan güýç hökmünde garaýarys. Şundan ugur alyp, köpçü lik leýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdür ýäris.
Ýurdumyzyň ähli sebit lerinde, şol sanda «Awaza»
milli sy ýa hatçylyk zolagynda dünýä ölçeglerine
laýyk gelýän sport desga lary ny, stadionlary, atçylyk-sport toplumlary ny, ýöriteleşdirilen sport
mekdeplerini gurduk. Gözel paý tag ty myzda bolsa özboluşly Olimpiýa şä herçesini döretdik.
Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň
Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz
Olimpiýa hereketini ösdürmäge my nasyp goşant
goşýar. Şu ýylyň iýul-awgust aýlarynda türgenlerimiz spor tuň birnäçe görnüşi boýunça Ýaponiýanyň Tokio şä herinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary na işjeň gatnaşdylar. Biziň
agyr at letikaçy türgenimiz Polina Gur ýewa bolsa
bu Oýunlarda üstünlik li çykyş edip, kümüş meda la my nasyp boldy we ýurdumyza uly abraý getirdi.
Meniň geljegimiz bolan ýaşlara berjek nesihatym: spor ty söýüň!
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Sport güýç-gaý ratdyr, gözellikdir, sagdynlyk we
ruhubelent likdir.
Türk men spor tunyň beýik geljegi merdana ýaşlary myzyň ynamly ellerindedir. Biz muňa çäksiz
buýsanýarys.
Eziz ýaşlar!
Döwletimiz medeniýet ulgamy ny ösdürmek
ugrunda uly tagalla edýär, oňa köp möçberde serişdeleri gönükdir ýär. Milli medeniýetimiziň, sungaty myzyň has-da kämilleşmegi üçin ähli şert leri
döredýär. Ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýady ny
pug ta landyrmak, zehinli hünärmenleri taý ýarlamak boýunça uly işler alnyp barylýar. Paý tag tymyzda we welaýat lary myzda gurlan täze teatrlar,
kitaphana lar, muzeýler, medeniýet öýleridir beýleki medeni maksat ly bina lar aýdylanlara aýdyň şaýat lyk edýär.
Ak öý halky myzyň durmuş medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir. Türk meniň ak öýlerinde döwletli masla hat lar edilipdir. Şu däpden ugur alyp, ähli
welaýat lary myzda milli binagärlik aý ratynlyk laryny özünde jemleýän «Türk meniň ak öýi» bina lary ny gurduk. Sebäbi ak öý halky myzyň gadymdan
gelýän myhmansöýerliginiň hem-de medeniýetiň
özboluşly nyşanydyr.

Eziz Diýary myzda bellenýän şanly senelerdir baýramlar, halkara çäreler medeniýet ulgamy nyň uly rowaçlyk lara beslenýändigini görkezýär. Şu ýyl Lebap
welaýatynda geçirilen Medeniýet hepdeligi türk men
medeniýetiniň we sungaty nyň gazananlary ny, milli
gymmat lyk lary myzy dünýä ýaý makda täze mümkinçilik açdy.
Eziz ýaşlar!
Dünýäde medeni diplomatiýa döwlet sy ýasatynyň möhüm bölegi hök münde hiç wagt ünsden düşürilmän gelýär. Biz bu işde ÝU NESKO-ny iň ýa kyn
hyzmatdaşy myz hasaplaýarys. Gady my Mer wiň, Köneürgenjiň, Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy nyň sanawy na girizilmegi, «Görogly» dessançylyk
sungaty nyň, «Küştdepdi» aýdym we tans dessury nyň,
türk men milli ha lyçylyk sungaty nyň Adamzadyň
maddy däl medeni mirasy nyň sanawy na goşulmagy
biziň alyp bar ýan giň gerimli medeni, ylmy diplomatiýamyzyň dünýäde yk rar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Nesip bolsa, ýa kyn ýyllarda Aşgabat şä herini
ÝUNESKO-nyň Şä herleriň döredijilik toruna birikdireris. Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty ny, türk men alabaýlary ny
ýetişdirmek we keçe sungaty ny, demirçilik senedini,

türk men tazysy ny we elguş sungaty ny, türk men milli
göreşini hem bu sanawa girizeris.
ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenilýän şanly seneleriň sanawy na Mag tymguly Py ragy nyň doglan
gününiň 300 ýyllygy ny-da goşarys. Mag tymguly
adynda ky Türk men döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adynda ky mugallymçylyk institutynda
ÝUNESKO kafedra lary ny döredip, orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine girizeris.
Gadyrly talyplar we okuwçylar!
Biziň merdana halky myz gady my döwürlerden bäri nesilleriň sazlaşyk ly ösüşine we terbiýesine aý ratyn
ähmiýet berip gelipdir. Şoňa görä-de, geçmişde ýaşap
geçen beýik şahsy ýetlerimiz bahasy na ýetip bolmajak
akyl-paýhas mirasy ny döredipdir. Olaryň eserleri nesilleri terbiýelemegiň gymmat ly çeşmeleri bolup durýar.
Adamyň iň gözel häsiýetleriniň biri-de ene-ata,
jemgy ýete we durmuşa bolan söýgüdir. Ata-enä söýgi
halky myzyň «Altyn-kümşüň könesi bolmaz, ata-enäniň — ba hasy», «Ata-enäniň garrysy bolmaz, asyl parçanyň — könesi», «Ata razy — Hudaý razy, ene razy —
pygamber razy», «Ata gören ýol keser, ene gören don
keser» ýa ly na kyllarynda hem öz beýany ny tapýar.

Ene-ata bilen perzent gatnaşyk lary barada ky
milli garaýyşlar Döwletmämmet Azady nyň döredijiliginiň özenine öw rülipdir. Onuň «Wagzyazat» eserindä ki perzendiň ene-atanyň öňündä ki
kyrk borjy ha kyndaky pikirleri, mähre hem-de
söýgä ýugrulan şygyrlary asyrlar geçse-de ähmiýetini ýitirmän gelýär. Bu garaýyşlar ynsan aňy na,
ahlagy na güýçli täsir edýän arassa öwüt-ündewler
hök münde kabul edilýär. Halky myzyň watançylyk hem-de adamkärçilik däpleri durmuş ýoluna
gadam basýan nesillerimiz üçin geçmişi, şu güni
we geljegi birleşdir ýän nusgawy mekdepdir.
Mähriban ýaşlar!
Watana bolan söýgi ýürekde orun alan iň näzik we pä kize duýgydyr. Onuň gymmaty ny hiç zat
bilen ölçäp bolmaz. Ýürekden çykan sözüň ýürege barşy ýa ly, yhlas bilen başy na barlan iş hem
bitmän galmaýar. Her bir işe ýürekden ýapyşyp,
merdana halky myzyň ady ny has-da belende götermek, başy myzyň täjine deňeýän eziz Watanymyzyň şöhraty na şöhrat goşmak, Siziň esasy borjuňyzdyr.
Men şu günki beýany my tamamlamak bilen, size berk jan saglyk, uzak ömür, bag ty ýar we abadan
durmuş, okuwda uly üstünlik leri arzuw edýärin.

DÖWREBAP HUKUK ÖZGERTMELERI

Bilim ulgamynyò
döwrebap
ösüºleri
Berkarar döwletimiziň bagty ýarlyk döwründe
hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ähli pudak lary bilen birlikde, bilim ulgamy hem
özgerýär we ösýär. Häzirki döwürde beýik özgertmeleriň
netijesinde ata Watanymyzyň ähli sebitlerinde döwrebap
mekdebe çenli çagalar edaralaryny, umumybilim berýän
orta, orta hünär we ýokary okuw mekdeplerini gurmak
boýunça işler «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyk lykda amala aşyrylýar.
Bagty ýarlyk döwründe milli bilim ulgamyny düýpli

özgertmek boýunça döwrebap kanunlaryň
we milli maksatnamalaryň kabul edilmegi
toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy hemde dowamly kämilleşdirilmegi bilen tapawutlanýar. Kadalaşdyryjy hukuk namalar
ýurdumyzyň raýatlarynyň bilim almaga
bolan konstitusion hukuk larynyň üpjün
edilmegini kepillendirmek bilen, bilim ulgamynyň üznüksiz işlemegini we işiniň
rowaçlyk lara beslenmegini üpjün edýär.
Hususan-da, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 55-nji maddasynda: «Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. Umumy
orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony
döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga
hak lydyr» diýlip bellenilýär. Bilim almak
hukugy Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň esasy we aýrylmaz konstitusion hukuk larynyň biri
bolup durýar.
Häzirki wagtda bilim ulgamynyň meselelerine döwlet
tarapyndan yzygiderli üns berilmek bilen, giň gözýetimli, täzeçe pikirlenmegi başarýan, döwrüň ösen talaplaryna düşünýän, innowasiýalara esaslanýan ykdysady ýeti
ösdürmäge goşant goşup bilýän ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek möhüm wezipe bolup durýar. 2021-nji ýylyň 5-nji
iýunynda «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň
rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi ýurdumyzyň bilim
babatdaky kanunçylygynyň döwrüň häzirki zaman talaplaryna esaslanmak arkaly barha kämilleşdirilýändigini
aýdyň tassyk laýar. Kanunyň 1-nji maddasyna laýyk lykda,
jemgy ýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we medeni ösüşiniň
esasy hökmünde bilimi kämilleşdirmek ýurdumyzy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Bilim ýaş nesli terbiýelemek we okatmak barada şahsy ýetiň, jemgy ýetiň, döwletiň isleglerini kanagatlandyrmaga
esaslanýan maksatlaýyn we ulgamlaýyn işiň binýady hasaplanýar.
Özüniň ukyplaryny we zehinini doly amala aşyrmak
babatda ähli adamlaryň hukugy deňdir. Döwlet

tarapyndan hödürlenýän bilim hyzmatlarynyň ähli görnüşleri her bir adama elýeterlidir. Umumy orta bilim we
mekdebe çenli ýaşly çagalary mekdebe taý ýarlamagyň
hökmanylygy döwlet bilim edaralarynda Türkmenistanyň her bir raýaty üçin tölegsizdir. Bu aýratynlyk lar
Türkmenistanda bilim babatdaky döwlet sy ýasatynyň
esasy ýörelgeleri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda,
Türkmenistanyň raýatlaryna milletine, teniniň reňkine,
jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna,
ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, sy ýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara, şeýle hem ýaşyna
ýaşyna we
saglyk ýagdaýyna garamazdan, bilim al
almak
mak mümkinçiliginiň kepillendirilýändigi Kanunyň
4-nji maddasynda berkidilendir.
Bilim ulgamynyň kanunçylyk esaslary
lary
Adam hukuk larynyň ählumumy Jarnamasynda: «Bilim adamyň şahsy ýetiniň doly ösmegine, hukuk laryna we
esasy azatlyk laryna hormatyň artmagyna gönükdirilen bolmaly. Bilim ähli
halk laryň, jynsy we dini toparlaryň arasynda özara düşünişmäge, geçirimlilige we
dostluga ýardam etmeli. Birleşen Milletler
letler
Guramasynyň parahatçylygy goldamak ba
bararadaky işine ýardam bermeli» diýlip berkidilmegi halkara
kadalary bilen sazlaşyk ly utgaşýar.
Hormatly Prezidentimiz XXI asyryň şertlerine laýyklykda ýurdumyzyň ähli pudak larynda täze-täze innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak maksady bilen «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasyny tassyk lamak hakyndaky»
Karara gol çekdi. Milli Liderimiziň ýaş nesle berilýän bilimiň mazmunyny has-da baýlaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen 2017-nji ýylyň sentýabrynda
tassyklan «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» sanly bilim ulgamyna geçilmeginde
aýratyn ähmiýetlidir. Bu resminama bilim edaralarynyň
işiniň netijeliligini ýokarlandyrmakda, bilim bermegiň

Maral AGAÝEWA,
Aºgabat ºäher döwlet notarial edarasynyò
döwlet notariusy, 3-nji derejeli ýurist:
— Ata-baba lary myzyň rowaýat larydyr tymsallary, nesilden-nesle geçirilen na kyllary we ga lyň-ga lyň kitaplara ýerleşdiren akyllary bilimliniň ýollary nyň beýik lige
bar ýandygy ny asyrlarboýy tassyk lap gelýän ha kykatdyr.
Ata Watany myzyň dürli pudak larynda gazanylýan zähmet ýe
ýeňişleri
ňişleriniň özeninde dünýäde yk rar edilýän milli
Liderimi
Liderimiziň öňe sür ýän ylmy esaslylyk tagly maty bar.
11-nji sent ýabr. Bilimler we ta lyp ýaşlar güni hök münde bellenilýän täze 2021 — 2022-nji
okuw ýyly nyň ilkinji güni ýurdumyzyň ähli okuw
mekdepleri baý ramçylyk çäreleri bilen gurşaldy. Çaga lar, ýaşlar, hatda ata-eneler bu
güne sabyrsyzlyk bilen garaşdylar. Birinji synpa okuwa baran çaga lar Gahry man
Arkadagy myzyň
adyndan
gowşurylýan
kompýuter sowgady ny aldylar. Ta lyplar bolsa
ar
arzuw
zuwlan ýokary okuw mekdebiniň ta lyby boldu
dular.
lar. Şeýle äheňdä ki baý ramçylyk ruhy ýurdumy
myzyň
zyň äh
ähli
li künjegindä ki ylym-bilim ojak lary nyň töweregini nurlandyrdy. Çünki, 1-nji sent ýabr — Bilimler we
ta lyp ýaşlar güni.

Gülröwºen ANNAÝEWA,
Daºoguz welaýatynyò Görogly
etrap kazyýetiniò kazysy:
— Gahry man Arkadagy myzyň
«Döwlet adam üçindir!» diýen baş tagly maty Berkarar döwletimiziň bag tyýarlyk döwrüniň baş şygarydyr. Türkmen topragy «ak alty nyň» ummasyz
baýlygy ny kema la getirdi. Edil şonuň
ýa ly-da indiki ýylyň bugdaý hasylynyň aladasy şu günlerden gözbaş alýar.
3 0 -nj y aw g u s t d a hor m at l y
Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygy nyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary nyň
hem-de welaýat laryň hä kimleriniň
gatnaşmagynda sanly ulgam arka ly
iş masla haty ny geçirdi. Masla hatda
geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişine niýet lenilen ýerlerde sürüm we
tekizlemek işleri tamamlaý jy tapgy ra
gadam basylyp, ýokary hilli tohumlar taý ýarlanylandygy barada ky hasabat lar diňlenilip, 3-nji sent ýabrda
geljek ki hasylyň düýbüni tutjak bugdaý ekişine badalga beriljek çäreleri
guramaçylyk ly geçirmegiň möhümdigi bellenildi.
Geljek ýylyň aladasy şu günden
başlandy. Biriňiz müň bolsun, eziz
daýhanlar!

Azat SÄHERGELDIÝEW,
Lebap welaýatynyò Saýat
etrabynyò prokurorynyò
tälim alyjy uly kömekçisi:
— Türk men topragy hemişe ylym-bilime aý ratyn sarpa
goýupdyr. Ata Watany myzda
parasat ly Prezidentimiziň öňdengörüjilik li sy ýasaty ýaş nesilleriň ertirki ösüşlere my nasyp
bolup ýetişmeginiň aladasy ny
edýär. 30-njy awgustda hormat ly
Prezidentimiziň sanly ulgam arka ly geçiren iş masla hatynda ýurdumyzyň welaýat hä kimleri täze
okuw ýyly na görülýän taý ýarlyklar barada hem-de umumybilim
ber ýän mekdepleriň 1-nji synpyna bar ýan okuwçylara Türk menistanyň Prezidentiniň adyndan
kompýuterleri gowşurmak boýunça hasabat berdiler.
1-nji sent ýabrda bolsa, ýurdumyzyň ähli künjek lerinde ylym ojagy nyň gapysyndan ät län ilkinji gününde
Gahry man
Arkadagy myzyň
adyndan kompýuter sowgat alan
çaga lar Watany myzyň ertirki
ösüşlerini sanly ulgam bilen bezejek nesilleridir.

Çary ALLAKOW,
Ýolöten etrabynyò polisiýa bölüminiò müdiriniò iºgärler
boýunça orunbasary, polisiýanyò maýory:
— Hormat ly Prezidentimiziň tagal- dan giň gerimli işler ama la aşy rylýar. Araslasyndan badalga alan her bir başlangyç sa, pä kize ýollar, esta kada aýlawly köprüler,
«Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygaryň sanly ýolyşyk lar, bularyň hemmesi biziň
hemişelik hereketdediginiň subutnamasy- ra hat gatnaşyk lary myzyň haty rasy na amadyr. Her ýyl sent ýabr aýy nyň başlanmagy la aşy rylýan ajaýyp işlerdir.
bilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömÝollary myzyň asuda lygy nyň, hereket lerümiziň ra hat lygy» at ly ýol hereketiniň riniň howpsuzlygy nyň, ömrümiziň ra hathowpsuzlygy boýunça biraýlyk ýaýbaňlan- lygy nyň döwlet derejesindä ki üpjünçiligini,
dy rylýar.
gözegçiligini hemişe üns merkezinde sak laÝurdumyzyň dürli künjeginde ildeşleri- ýan Gahry man Arkadagy myzyň jany sag,
miziň ra hat durmuşy üçin döwlet tarapyn- ömri uzak, mertebesi hemişe belent bolsun!
ÝOL HEREKETINIÒ HOWPSUZLYGY — ÖMRÜ MIZIÒ RAHATLYGY

Dowamata uzaýan ak ýollar

ähli basgançak laryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmekde, sanly serişdeleri giňden
peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmakda, hiliniň dünýä derejesine laýyk
bolmagyny üpjün etmekde oňyn netijeleri berýär. Şeýle
hem Konsepsiýa sanly bilim ulgamyny ösdürmegi, bu
ugurda tehnologik täzeçilligi döretmegi we ýaýratmagy,
bilim edaralarynyň tehnologiýa taýdan ösmeginiň çaltlandyrylmagyny, bilimiň ähli derejeleri üçin zerur bolan
elektron maglumatlar gorunyň döredilmegini we olara
tor arkaly elýeterliligi üpjün etmegi göz öňünde tutýar.
Ýurdumyzy mundan beýläk-de belent ösüşlere ýetirmegiň möhüm ugry bolan bilim sy ýasatyny üstünlik li
amala aşyryp, ýaşlarymyza okamaga, bilim almaga, hünär öwrenmäge giň ýol açýan milli Liderimize tükenmez
alkyş aýdýarys.
Jeren ÝEGENOWA,
Türkmenistanyò Milli Geòeºiniò
Mejlisiniò deputaty, Mejlisiò
Kada-kanunçylyk baradaky
komitetiniò agzasy.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen
her ýylyň sentýabrynda aralygynda
ýurdumyzda geçirilýän «Ýol hereketiniň
howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly
biraýlygyň çägindäki guralýan çäreler ýol
hereketiniň düzgünleriniň doly we dogry berjaý edilmegine, ilatyň saglygyny
goramaga, ýüze çykyp biläýjek päsgelçilikleriň öňüni almaga gönükdirilendir.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjegine uzaýan döwrebap awtoulag ýollary,
olaryň ugrunda ýerleşýän ýerasty, ýerüsti
geçelgeler, ýolyşyklar we beýleki zerur
belgiler sürüjileriň we pyýada ýolagçylaryň
howpsuzlygyny üpjün etmäge mümkinçilik
döredýär.
Ýüze çykaý jak ýol-ulag hadysasy nyň öňüniň alynmagy, ilkinji nobatda, ýol-ulag hereketine gatnaşy jylaryň ýol hereketiniň düzgünlerini doly bilmek leri we dogry berjaý
etmek leri bilen gös-göni baglydyr.
Ýol hereketine gatnaşy jylaryň bir görnüşini düzýän py ýada ýolagçylardyr. «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ha kynda» Türk menistanyň Kanuny na laýyk lykda, ýol hereketinde
py ýada ýolagçylar artyk maçlykdan peýdalanýarlar, emma bu ýol hereketine gatnaşylanda olary öz borçlary ny ýerine ýetirmek-

den boşatmaýar. Py ýada ýolagçylaryň
howpsuzlygy ny üpjün etmek
çäreleri häzirki wagtda bütindünýä hereketine öwrüldi. Bu döwrüň ösüşleri
bilen deň gadam basýan
ýurdumyzda hem şeýle bolmagynda galýar.
Türkmenistan
BMG-niň tutuş dünýäde
py ýada laryň howpsuzlygy ny üpjün etmäge gönükdirilen
tagalla lary ny
doly goldaýar. Ýurdumyzyň içinden
eriş-argaç bolup geçýän aw tomobil ýollary nyň ugrunda gurulan we gurulýan ýerasty,
ýerüsti geçelgeler, aw toduralga lar, köprüler,
halka laýyn aýlaw ýollary, goşmaça ýol şa halary ýol hereketine gatnaşy jylaryň howpsuzlygy ny üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir.
Häzirki wagtda ýurdumyzda diňe
bir ak şä herimiz Aşgabatda däl, eýsem,
Diýarymyzyň beýleki sebit merkezlerinde
hem ýerasty we ýerüsti (köpri görnüşindä ki)
döwrebap geçelgeleriň sany ýylsaýyn art ýar.
Ylaý ta-da, py ýada ýolagçylaryň ýoly köpçülik leýin kesip geçýän ýerlerinde bu ýol desga lary nyň gurlup, ulanylmaga berilmegi ýolulag hadysa lary nyň öňüni almakda aý ratyn

orny eýeleýär. Py ýada ýolagçylar üçin gurlan
şol geçelgeleriň deňinde ýörite ýol
geçelgesiniň bardygy ny alamatlandyr ýan bellik leriň bolmagy,
geçelgelerde wideokamera laryň
oturdylmagy
ýurdumyzyň
köçe, ýol-ulag düzümleriniň binýat lary nyň barha
kämilleşýändigine şaýat lyk
edýär. Aý ratyn hem ýol çatryk larynda halka laýyn ýollaryň
gurulmagy, olaryň merkezinde döwrebap kaşaň bina laryň,
desga laryň, sütünleriň bina edilmegi, ýaşyl zolak laryň döredilmegi daş-töwerege aý ratyn gelşik berip, ýolagçylarda ýa kymly
duýgulary döredýär.
Ýollary myzyň asuda, illerimiziň bag ty ýar
ýaşamak lary üçin ähli şert leri döredip berýän Gahry man Arkadagy myzyň jany sag,
ömri uzak, işleri hemişe rowaç bolsun.
Ahmet ATAJANOW,
Türkmenistanyò Içeri iºler
ministrliginiò Balkan welaýat polisiýa
müdirliginiò Türkmenbaºy
ºäher polisiýa bölüminiò polisiýanyò
ýol gözegçiligi gullugy bölümçesiniò
müdiri, polisiýanyò maýory.

CMYK

Öwüt-ündew, pähim-paýhas geljek iºlere ýol açýar

2021-nji ýylyò 3-nji sentýabry, anna.
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IL SAGLYGY — BAGT Y ÝARLYK

Parahatçylyk —
bagtyýarlygyò binýady
Hazaryň türk men kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli sy ýa hatçylyk zolagynda hormat ly Belent
Serkerdebaşy myzyň parasat ly başlangyçlaryndan
badalga alan Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary nyň üçünji konsultatiw duşuşygy we onuň bilen
ugurdaş geçirilen köpugurly halkara ähmiýet li çäreler sebit döwlet leriniň agzybirligini ýene bir gezek
aýdyň görkezdi. Munuň özi, milli Liderimiziň dünýä
sy ýasatynda bir geografiýa, geosy ýasy we geoykdysady taýdan üzňe göz öňüne getirip bolmaýan Merkezi Aziýa sebitinde para hatçylygy we durnuk ly ösüşi
üpjün etmek barada ky beýik tagalla lary nyň aýdyň
subutnamasy bolup köňüllere bagt nury ny çaýdy. Bu
halkara ähmiýet li çäreler milli Liderimiziň döwletimiziň para hatçylygy pug ta landyrmakda ky, halklaryň arasynda ky ynanyşmak ýörelgesini dabaralandyrmakda ky alyp bar ýan tutuş adamzat bähbit li
işlerini barha berkitdi. Türk menistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň
döwlet Baştutanlary nyň gatnaşmagynda geçirilen bu
halkara ähmiýet li çäreler sebiti ösdürmegiň möhüm
meseleleri boýunça zerur çözgüt leriň ara alnyp masla hat laşylmagy na mümkinçilik döretdi.
Zeminiň abadançylygy nyň esasy sütünleri birekbirege ynanyşmak we hormat goý mak ýörelgelerine
daýanmak, halk laryň dost lugy ny barha pug ta landyrmak hem-de ýa kyn hyzmatdaşlygy ýola goý mak
arka ly ählumumy para hatçylygy üpjün etmek bolup
dur ýar. Milli Liderimiziň tek libi bilen BMG tarapyndan 2021-nji ýylyň «Halkara para hatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmeginiň sa kasynda hem
şeýle tutuş adamzat ähmiýet li röwşen tagly mat dur.
Gahry man Arkadagy myz «Türk menistan — Beýik
Ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynda: «Garaşsyz Türkmenistan BMG tarapyndan Bitaraplyk derejesi iki gezek yk rar edilen ýeke-täk ýurtdur. Bu şanly ha kykat
Birleşen Millet ler Guramasy nyň taryhynda altyn sahy pa bolup ýazyldy. Türk menistan tutuş sebitde we
dünýäniň ähli döwlet leriniň dost luk ly we para hatçylyk ly ösüşini nazarlaýan öňdengörüjilik li sy ýasaty
öňe sür ýär. BMG-niň howandarlygynda Aşgabatda
Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit Merkeziň açylmagy munuň aýdyň netijesidir.
Merkeziň esasy wezipesi dawa lary öňünden duýdurmakdan, para hatçylygy we durnuk lylygy pug ta landyrmak meselelerini utgaşdyrmakdan ybaratdyr»
diýip, Bitarap Türk menistanyň dünýä jemgy ýetçiligindä ki ornuny aýdyňlaşdyr ýar.

ADALAT

Arassaçylyk — saglygyò sakasy

Şeýle taryhy ha kykatyň netijesinde-de Türk menistan Millet ler Bileleşiginiň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen
birlikde sebitiň ösüşi üçin uly ähmiýete eýe bolan
halkara çäreleri yzygiderli geçirmegi ýola goýdy.
Dost luk we özara hormat goý mak hem-de ynanyşmak, konstruktiwizm we özara düşünişmek, deňhu kuk lylyk, birek-biregiň bähbit lerini hasaba almak
esasynda geçirilen gepleşik ler we geňeşmeler arka ly
möhüm meseleleriň çözgüdini tapmakda ama la aşyrylýan işleriň netijeleri bolsa, taryhy taýdan emele gelen dost luk ly we hoşniýet li goňşuçylyk gatnaşyk lary,
hyzmatdaşlygy ösdürmegiň depginli ýagdaýy ny barha güýçlendir ýär.
Türk menistanyň sebitiň umumy meselelerini çözmekdä ki hyzmatdaşlygy ny pug ta landyrmakda Hazar deňziniň mümkinçilik leriniň aý ratyn möhüm
ähmiýete eýedigini bellemegimiz gerek. Gahry man
Arkadagy myzyň parasat ly daşary sy ýasaty netijesinde Hazar — para hatçylyk, dost luk we yla laşyk lylyk
deňzine öw rüldi. Gojaman Hazar onuň kenarlarynda
ýaşaýan halk laryň arasynda ky asyrlaryň dowamynda ky pug ta lanan dostana we ysnyşyk ly gatnaşyk laryň özboluşly nusgasy ny emele getirdi.
Merkezi Aziýa döwlet leriniň Garaşsyzlygy nyň
şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýän ýylynda Awazada
geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary nyň
konsultatiw duşuşygy türk men jemgy ýetiniň her bir
goňşy bilen para hatçylykda ýaşamagy goldamak, işjeň we bähbit li hyzmatdaşlygy ösdürmek ukyby ýaly taryhy tejribelerini dabara landyrdy. Bäş doganlyk
döwletiň we halk lary nyň dost lugy ny hem-de hyzmatdaşlygy ny yzygiderli pug ta landyrmak arka ly jebisligi, hoşniýet li goňşuçylygy, taryhy ykballary myzyň
ýa kynlygy ny we bölünmezligini gorap sak lamagyň
möhüm gura ly na öw rüldi.
«Awazada ky» konsultatiw duşuşyk Bitarap Türkmenistanyň ählumumy başlangyçlarynda my nasyp
beýany ny tapan daşary sy ýasat ugrunyň sebit hyzmatdaşlygy ny ösdürmäge täze itergi berjekdigine bolan ynamy berkitdi.
Ata Watany myzyň mertebesini halkara derejeli, möhüm ähmiýet li çäreler bilen dabara landyr ýan
milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, beýik işleri rowaç bolsun!
Bibi ARTYKOWA,
Türkmenistanyò Milli howpsuzlyk
ministrliginiò iºgäri.

Milli Liderimiziò tagallasy bilen saglyk ulgamynda uly iºler dur mu ºa geçirilýär. Paýtag tymyz
Aºgabatda hem-de welaýatlarymyzda dünýä ülòülerine laýyk gelýän saglyk merkezleridir öýleri, ºypahanalar gurlup, ulanylmaga berildi. Gahryman
Arkadagymyzyò halkymyza peºgeº beren «Türkmenistanyò dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmyensiklopedik kitaby hem lukmanlaryò ýan kitabyna
öwrüldi.
Dürli ýokanç keselleriò öòüni almak üçin her bir
adam, ylaýta-da, çagalar arassaçylyk düzgünlerini
ber jaý etmeli. Beden arassalygyny ber jaý etmek düzgünleri çaga terbiýesinde uly orun eýele ýär. Maºgala
agzalarynyò ähli si nahar edinmezden öòinçä, ºeýlede daºardan gelenlerinde, oýun oýnanlaryndan we
haýwanlary ellänlerinden soò sabyn bilen ellerini
gowy ýuwmalydyrlar.
Irden we ýatmankaòyz diºleriòizi diº pastasy bilen arassalamaly. Her gün sabyn we ýyly suw ulanmak arkaly suwa dü ºünmelidir. Suwa dü ºülenden
soò arassa egin-eºik geýmeli.
Dyrnagyòy wagtly-wag tynda aýyr maly, sebäbi
kesel döredijiler, ºeýle hem mikroblar dyr naklaryò
aºagyna aralaº ýarlar.
Azyk önümleri, gap-çanak saklanylýan we nahar bi ºirilýän ýerlerde arassaçylyk düzgünleri pug ta
ber jaý edilmelidir. Gök önümler, miweler iýilmezden
öò, üstünden suw akdyrylyp ýuwulmalydyr. Diòe
arassa agyz suwuny ýa-da gaýnadylan suwy içmeli.
Dürli keselleri ýaýradyjy mikroblary saklaýan
jandarlaryò biri hem siòekdir. Olar göçüp-gonmak
bilen, gap-gaçlary, azyk önümlerini, çaga oýnawaçlaryny hapalaýarlar. ªonuò üçin nahar bi ºirilýän
otaglary yzygiderli arassalap dur malydyr, hapa taºlanylýan gaplaryò agzy ýapyk bolmalydyr.
Adamlaryò köp üýº ýän ýerlerine barmakdan
gaça dur maly. Hemi ºe ýanyòda çygly süpürgiçleri

saklamaly. Eller arkaly kesel ýokuºmak howpy döre ýän ýagdaýlarynda, jemgy ýetçilik ulaglaryndan
dü ºeniòden soò, dükandan çykandan soò ýa-da naharhanada nahar edinmezden öò we nahardan soò
elleriòizi çygly süpürgiç bilen süpürmeli.
Howpsuz 2 metr araçägi saklamaly, agyz-burun
ör tüklerini dakynmaly.
Ýaºaýyº jaýynyò otaglaryny her gün 3-4 gezek ýelejiredip hem-de öl mata bilen arassalap dur maly.
Bu düzgünleriò ber jaý edilmegi keselleriò öòüni
almaga ýardam berer.
Elleri sabynlap ýuwmagyò usuly:
— elleriòizi suw bilen ölläò;
— elleriò hemme ýerini ýuwmaga ýeter ýaly sabynyò gerek mukdaryny çalyò;
— bir aýaòyz bilen beýleki aýaòyzy owkalaò;
— sag eliòiziò aýasy bilen çep penjäniò arka tarapyny, barmaklaryòyzy geçirip owkalaò;
— iki eliòiziò bar maklaryny biri-birinden geçiriò
we aýaòyzy sür tüò;
— barmaklaryòyzy ýumup, birleºdiriò, eplenen
barmaklaryò arka tarapy bilen beýleki eliò aýasyny
sür tüò;
— çep eliòiziò baºam bar magyny sag eliò aýasy bilen gurºap alyò, ony aýlawly hereketler bilen sür tüò,
soòra sag eliòiziò baºam barmagyny çep eliò aýasy
bilen gurºap alyò we ony hem aýlawly hereketler
bilen sürtüò.
— bir gezek ulanylýan el süpürgiç bilen süpürip,
elleriòizi guradyò;
— suwy ýapmak üçin el süpürgiji ulanyò.
Düzgünleri talaba laýyk ber jaý etmek saglygyòyz
üçin peýdalydyr.
Ogulnur ÇOPANOWA,
Aºgabat ºäheriniò 14-nji Saglyk öýüniò
ultrases barlag lukmany.

Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz-burun ör tüklerini
ulanmak,köpçülikde2metraralygysaklamakbilendiňeözümizidäl,
eýsem,daş-töweregimizdäkilerihemmöwsümleýin
keselleriňýokuşmagyndangoraýandyr ys.

MAGT YMGULY PYRAGYNYÒ DOGLAN GÜNÜNIÒ 300 Ý YLLYGYNA

Syntgylanan setirler
• Hossarlyk etjek bolsaň, gazanyp ber
me-de, gazanmagy öw ret.
• Durmuşam edil sahna eseri ýa ly, di
ýiljek zat perde ýapylmanka diýilse gowy.
Soň oňa syntgy däl-de, syn berilýär.
• Göwün awlaňda ony ýara laý ma ly
däl.
• «Süý jüje» diýilýän duşmanlardan go
ranmagam, daşlaşmagam, aý rylmagam
juda kyn.
• Çözmän sowuljak bolýan meselele
rimiziň hemmesi ýük bolup, gerşimize
münýändirler.
• Dünýäsini abat lamadyk dünýä syg
maz. Öz dünýäň düňderilen ma ha ly illeriň ra hat lygy na geň galma.
• Ýalňyşy ňy boýun almak — bu boý
nuňa täze ýük almagy däl-de, ýü küňi
ýeňletmegi aňladýar.
• Öňki ýalňyşlyk lary ny boýun alma
ýan adamyň indiki ädiminiňem dogry
boljagy gümana.
• Hapadan daşlaşman, näçe ýuwunsa
ňam päk lenip bolmaz.
• Päk lenmek üçin ýuwunma ly, ak lan
mak üçin ýuwma ly.
• Nämäniň gady ry ny bilmeseň, şoňa
zarlyk çekersiň.
• Şat lygy ňy paýlaşmasaň, soň hasraty
ňy kim bilen paýlaşjak?!
• Adam öz pu kara lygy ny dertbela sa
ýanok, ýöne baýlykdan soň gelen garyplyk betbagt lyga barabardyr.
• Aty ny aýlawa sa lyp bilmeýän «ony
ýeke çapar».
• Kada ly siňdirmek üçin diňe iýipiç
ýän nygmat laryň däl, eýsem, şol pursatda
görüp-eşidýäniň hem ýa kymly bolmagy
gerek.
Muhammetberdi ANNAGELDIÝEW,
bilim iºgäri.

MAGTYMGULYNYÒ DÖWLETLILIK TAGLYMATY
Hormat ly Prezidentimiziň belleýşi ýa ly, Magtymguly Py ragy nyň döredijiligi bütin durky, ähli
pikirleri bilen, ilkinji nobatda, türk men halky we
onuň ykba ly bilen baglydyr. Ady rowaýata öw rülen beýik şa hy ryň näçe oky jysy bar bolsa, ol hakda
şonça-da pikir-duýgy bar. Ynsanyň uzak döwürlik
paýhasyndan, ýaşaýyş we ahlak barada ky durmuş
tejribesinden dörän eserleriniň hersi bir dünýä.
Ý.E.Ber tels şa hy ryň döredijiligindä ki tüýs halky häsiýetde ýaňlanýan äheňleri şygry ýetiň ýüzüne seredeniňde bütin dünýäde bolup geçýän
wa ka lary, şol sanda türk men halky nyň geçmişini,
geljegini, milli özboluşlylygy ny, asyrlaryň jümmüşinden gelýän milli ýörelgeleriniň görkezilişini
Jemşidiň jamy na meňzedipdir. Şa hy ryň şygyrlary
Watan, döwlet li-döw ran, bag ty ýar zamana, ynam
barada ky garaýyşlara ýugrulandyr.
Her bir şa hy ryň döredijiliginiň halkylygy onuň
şygyrlary nyň halkyň durmuşy na ýa kynlygy na,
halkyň ada lat ly we ynsanper wer jemgy ýeti döretmek barada ky döwlet li ýörelgelerini dogry we çuň
beýan edýändigine, halky öňe, bag ty ýarlyga alyp
gidýändigine baglydyr.
Halkylygyň şu hili milli häsiýet leri bütin ömrüni halkyň hyzmatynda geçiren, türk men edebiýaty nyň ha ly pasy, beýik şa hyr Mag tymgu ly Py raga
mahsusdyr. Şa hy ryň döredijiliginde halkylygyň
güýçli bolmagy na sebäp bolan ýene-de bir esasy
zat, onuň özüniň ähli duýgulary nyň, pelsepewi
garaýyşlary nyň, arzuwlary nyň halkyňky bilen bir
bolmagydyr.
Akyldar şa hy r türk men halky nyň agzybirlik
tagly maty ny öňe sürmek bilen, halkyň örän uly
jemgy ýetçilik ähmiýeti bolan öz ykba ly ny özi kesgit lemek ýa ly meýillerini ösdüripdir. Şonuň üçin
hem Mag tymgu ly nyň halkyň kalby nyň owazy
ýaňlanýan döredijiligi häzirki döwürde hem belent sarpa eýe.
Ady bütin dünýäde tanalýan Mag tymgu ly Pyragy nyň şygyrlarynda halk döredijiligine mahsus
bolan na kyllaryň, ata lar sözleriniň ussat lyk bilen
ulanylmagy onuň döredijiliginiň halkylygy ny

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETI
Gazet 1997-nji ýylyò 4-nji iýulyndan
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Salgymyz: 744013, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly - 100,
Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany.
Telefonlarymyz: kabulhana - 38-62-50/38-62-48 (faks),
jogapkär kätip - 38-62-38,
bölümler - 38-62-28, 38-62-31, 38-62-75,
hatlar bölümi - 38-61-52.
E-mail: adalat-gazeti@online.tm
Gazeti elektron görnüşde «turkmenmetbugat.gov.tm» we «metbugat.gov.tm» internet
sahypalaryndan hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysyndan okap bilersiňiz.

