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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, 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.
Ilki bilen, sizi ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmu
şynda möhüm orny eýeleýän Bilimler we talyp ýaş
lar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň
başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Ýene-de sanlyja günlerden Türkmenistanyň Ga
raşsyzlygyna eýe bolanyna 30 ýyl dolýar. Bu örän
möhüm senedir. Şoňa görä-de, halkymyz altyn sa
hypalar bilen taryha girjek «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan
edilen ýylyň her gününi şanly wakalara, zähmet üs
tünliklerine besleýär.
Biz altyn güýzüň ilkinji gününde Bilimler we talyp
ýaşlar gününi hem Garaşsyzlygymyzyň berkarar
lygyny, milli bilim ulgamynyň okgunly ösýändigini
alamatlandyrýan wakalar bilen garşylaýarys. Bu
gün baý many-mazmunly, ýokary döredijilik ruhuna
ýugrulan çäreler eziz Diýarymyzyň ähli sebitlerini
gurşap alýar. Şol çäreler döwlet Garaşsyzlygymy
zy, bagtyýar durmuşymyzy dabaralandyrmak bilen,
bilimler baýramynyň ägirt uly ähmiýetini açyp gör
kezýär.
Mähriban ýaşlar!
Men «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabym
da: «Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni
bolsa ylym-bilimdir» diýip belläpdim. Biz toplanan
ylym-bilim tejribämiziň esasynda XXI asyrda dur
nukly ösüşi üpjün edýäris.
Biz asylly däbimizi dowam edip, şu gün hem
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty
nyň agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, jemgy
ýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşu
lularyň gatnaşmagynda häzirki zaman multimedia
enjamlarydyr sanly tehnologiýalar bilen üpjün edi
len döwrebap orta mekdepleriň birnäçesini dabara
ly açyp ulanmaga berýäris.
Bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan
körpelerimize ýadygärlik sowgat hökmünde «Bilim
li» atly kompýuterleri gowşurýarys. Türkmen, iňlis,
rus dillerindäki maglumatlary özünde jemleýän bu
kompýuterleriň öz ýurdumyzda öndürilendigi aýra
tyn buýsançlydyr.
Şunuň bilen baglylykda, ýaşlara berjek öwüdim
— hemişe ylym-bilime, pähim-paýhasa, akyl-dana
lyga teşne boluň! Ylym-bilim ynsany belende göter
ýär. Şoňa görä-de, ýurdumyzda ýaş nesillerimiziň
bilim almagy, hünär öwrenmegi üçin ähli mümkinçi
likleri döredýäris. Uly höwes bilen okamak, öwren
mek, döretmek, eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny
has-da belende galdyrmak bolsa bagtyýar ýaşlary
myzyň borjy diýip hasaplaýaryn.

Eziz ýaşlar!
Mukaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimi
ziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydyr. Üçünji
müňýyllygyň öň ýanynda — 1991-nji ýylda Türk
menistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi
tarapyndan ykrar edildi. Netijede, ýurdumyzyň jem
gyýetçilik-syýasy durmuşynda 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.
Garaşsyzlygymyzyň ilkinji günlerinden ýurdu
myz parahatçylygy, dost-doganlygy dabaralan
dyrýan oňyn Bitaraplyk ýoluny saýlap aldy. Dünýä
döwletleri, halkara guramalar bilen özara bähbitli
gatnaşyklary ýola goýdy.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Millet
ler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan
taryhy Kararnamanyň kabul edilmegi bilen, Garaş
syz döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagda
ýyna eýe boldy. Türkmenistan dünýäde Birleşen
Milletler guramasy tarapyndan resmi taýdan ykrar
edilen ilkinji Bitarap döwletdir. 2015-nji ýylda bu
guramanyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türk
menistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnama
täzeden makullandy. Şeýle hem biziň başlangyjy
myz bilen 12-nji dekabr «Halkara Bitaraplyk güni»
diýlip ykrar edildi.
Eýsem, Bitaraplyk bize näme berdi? Bitaraplyk
asuda, agzybir, parahatçylykly, abadan durmuşda
ýaşamaga ýol açdy. Ähli dünýä ýurtlary bilen dost
lukly, ynsanperwer, medeni, ykdysady gatnaşykla
ry ösdürmäge giň mümkinçilik döretdi.
Bitaraplyk biziň parahatçylygy, dostlugy, ynsan
perwerligi, hyzmatdaşlygy, ösüşi dabaralandyrýan
taglymatymyzdyr. Bitarap Türkmenistanyň daşary
syýasaty parahatçylygyň ýoludyr, dünýä halklary
ny dost-doganlyga çagyrýan ýoldur. Aşgabat şä
herinde Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi
Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit
merkeziniň açylmagy hem Bitaraplygymyzyň para
hatçylygy goldamakda uly ähmiýetiniň bardygyny
aýdyň tassyklaýar.
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň başlan
gyjy bilen «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we
ynanyşmak ýyly» atly Kararnama kabul edildi. Bu
gün Bitarap Türkmenistan dünýäde parahatçyly
gy dörediji döwlet hökmünde tanalýar. Şonuň üçin
hem ýurdumyzda 2021-nji ýyly «Türkmenistan —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly di
ýip yglan etdik. Biziň oňyn Bitaraplyk syýasatymyz
halkymyzyň şöhratly taryhyndan, asylly däplerin
den gözbaş alýar.

Meniň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»
kitabymda belleýşim ýaly, eger-de milletiň erkana
we özerkli ýaşaýşyny bürgüt hem laçyn guşlarynyň
öz dünýäsinde erkana, parahat ýaýnaýşyna meň
zetsek, olar şunda öz goşa ganatlaryna daýanýan
dyrlar. Şeýlelikde, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk hem
türkmen döwletiniň goşa ganatydyr!
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Bu gün Bitarap Türkmenistan sebit, yklym, umu
madamzat ähmiýetli başlangyçlar bilen yzygiderli
çykyş edýär. Durnukly ösüş maksatlary, öňüni alyş
diplomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri boýunça
daşary syýasy we geoykdysady başlangyçlarymyz
döwletimiziň dünýä jemgyýetçiliginiň umumadam
zat ähmiýetli çözgüdine anyk goşant goşýandy
gyny görkezýär. Biziň halkara başlangyçlarymyz
Birleşen Milletler Guramasy we beýleki abraýly
düzümler tarapyndan yzygiderli goldanyp gelinýär.
Şeýdip, gönezliginde parahatçylygy döretmek
sungaty duran Bitaraplyk syýasatymyzyň netijesin
de, dünýäniň geosyýasy giňişliginde «Türkmenis
tan» atly parlak ýyldyz döredi.
Eziz ýaşlar, bu hakykaty siziň ähliňiz ata Wa
tanymyza buýsanç duýgusyny oýarýan taglymat
hökmünde kalbyňyzda götermelisiňiz! Bu taglymat
pederlerimiziň arzuw-ynamyndan, yhlasyndan wy
sal bolan berkarar döwletimiziň geljegine jogapkär
nesil, kalby hyjuwdan doly ýaşlar hökmünde sizi
belent maksatlara ruhlandyrmalydyr.
Garaşsyzlyga eýe bolanymyzdan soňra, biz
döwlet nyşanlarymyzy — Döwlet baýdagymyzy,
Döwlet tugramyzy, Döwlet senamyzy döretdik.
Gahrymançylykly we şöhratly taryhymyzy dikeltdik.
Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz hakyndaky iň
ňän beýik, mukaddes düşünjelerimizi Ýer ýüzüne
aýan etdik.
Durmuşdaky ähli düşünjedir bilimler Watandan
başlanýar. Äpet Ýer togalagynyň Ýewraziýa ykly
mynda ýerleşýän Türkmenistan biziň eziz Wata
nymyzdyr, ata-babalarymyzdan miras galan we
soňky nesillere galjak bahasyna ýetip bolmajak
gymmatlykdyr. Bu nurana topragy söýmek, gora
mak, gülletmek biziň her birimiz üçin parzdyr. Biziň
at-abraýymyz, mertebämiz we derejämiz şu topra
gyň şöhratyny belende göterip bilşimize baglydyr.
Ata Watanymyzyň her daban ýeri biziň iň beýik mu
kaddesligimizdir.
Gadyrly ýaşlar!
Men ýaşlygymdan halkymyzyň durmuşyny, dün
ýägaraýşyny, watançylygyny, ahlak kadalaryny,
türkmen diliniň söz baýlygyny özünde jemleýän na
kyllary depderlerime belläp almagy endik edindim.
Meniň toplap, ulgamlara salan nakyllarymyň esa
synda taýýarlanan «Paýhas çeşmesi» atly kitapda
şeýle sözler bar: «Adam edebinden tanalar, ýurt —
tugundan». Bu gün Garaşsyz ýurdumyz öz Döw
let baýdagy bilen dünýäde giňden tanalýar. Biziň
ýaşyl baýdagymyz dostlugyň we parahatçylygyň
baýdagydyr! Döwlet baýdagy galdyrylyp, Döwlet
senasy ýaňlananda, biziň her birimiz buýsanç bilen
ör turýarys. Munuň özi bütin durkuň bilen Watan
mukaddesligine uýmakdyr!
Esasy Kanunymyz bolan Konstitusiýamyz bol
sa şöhratly geçmişimiziň, häzirki günümiziň hemde beýik geljegimiziň belentligini, agzybirligimiziň,
jebisligimiziň, abraý-mertebämiziň synmazlygyny
kepillendirýän milli gymmatlygymyzdyr.
Mähriban ýaşlar!
Ata-babalarymyzyň geçen gahrymançylykly ýo
ly, Watanymyzyň şöhratly taryhy görelde mekdebi
dir. Halkymyzyň taryhy örän gadymy bolup, ol müň
ýyllyklary öz içine alýar. Türkmenler şumer, hindi,
hytaý, müsür, grek, latyn amerikasy halklary ýaly,
dünýä gaýtalanmajak maddy we ruhy gymmatlyk
lary bagyş eden gadymy halklaryň biridir.
Birinji müňýyllygyň başynda Beýik Hun şa döw
leti, Rim we Hytaý imperiýalary bilen bäsleşen Par
fiýa türkmenleriniň patyşalygy, ikinji müňýyllykda
Hindistana çenli gol ýaýradan Gaznaly türkmen
leriniň döwleti, Hytaýdan Ortaýer deňzine çenli öz
täsirini ýetiren Seljuk türkmenleriniň döwleti, ylmyň,
medeniýetdir sungatyň gaýtalanmajak nusgalaryny
miras galdyran Köneürgenç, Garagoýunly we Ak
goýunly türkmenleriniň döwletleri Türkmenistanyň
hem-de türkmen halkynyň taryhy ýolunyň örän be
ýikdiginiň anyk delilleri bolup durýar.
Siz gadymy ýazuw çeşmelerine, meşhur taryh
çylaryň işlerine nazar aýlap görüň! Olarda türkmen
halkynyň adamzat taryhynyň dowamynda parahat
çylyk, ynsanperwerlik däplerine ygrarly bolandygy,
beýik taryhy we medeniýeti döredendigi ykrar edil
ýär.
Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mälik şa, Sol
tan Sanjar ýaly beýik şahsyýetlerimiziň döreden
kuwwatly türkmen döwletleri dünýä taryhyna altyn
sahypalary ýazdy. Görogly beg, Baýram han, Sol

tan Jelaleddin, Keýmir kör, Gowşut han ýaly mer
dana gahrymanlarymyz il-ýurt üçin ata çykypdyrlar.
Watan goragy ugrunda janyny orta goýan milli gah
rymanlarymyzyň ömür ýollary nesiller üçin mertli
giň hem-de gaýduwsyzlygyň nusgalyk mekdebidir.
Akyldar şahyrymyz Magtymguly 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 bolan buýsanjy
ny örän şahyrana beýan edipdir.
Türkmen topragy gadymyýetden bäri şäher me
deniýetiniň gülläp ösen mekanydyr. Bu toprakda
Merw, Gürgenç, Nusaý, Abiwerd, Dehistan, Sa
rahs, Amul, Zemm, Şähryslam ýaly uly şäherler dö
räpdir. Ol şäherler durmuşyň gülläp ösen ýerleri, iri
ylym-bilim merkezleri bolupdyr. Orta asyr türkmen
şäherleri dünýä ylmynyň, medeniýetiniň, edebiýa
tynyň we sungatynyň öňe gitmeginde, baýlaşma
gynda aýratyn hyzmatlary bitiripdir.
Umumadamzat medeni ösüşine täsirini ýetiren
Margiana, Baktriýa, Horezm, Parfiýa, Seljuk türk
men medeniýetleri, Merwiň, Nusaýyň, Ürgenjiň,
Abiwerdiň, Dehistanyň taryhy-medeni ýadygärlik
leri bütin dünýäde bellidir.
Men «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz
we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda
wepa-da bar, sapa-da», «Arşyň nepisligi», «Pa
rahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türk
men medeniýeti», «Çaý — melhem hem ylham»,
«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi»,
«Türkmen alabaýy» ýaly kitaplarymda halkymyzyň
dünýä medeniýetine goşan nusgawy gymmatlykla
ryndan söz açdym.
Kaşaň köşkleri, metjit-medreseleri, kerwensa
raýlarydyr kitaphanalary bilen şöhratlanan mukad
des topragymyzyň üstünden geçen Beýik Ýüpek
ýoly diňe geografik we ykdysady taýdan däl, eý
sem, ylym-bilim, medeniýet babatda hem Gündo
gar bilen Günbatary birleşdiripdir.
Türkmen döwletlerinde ylym-bilimiň ösmegine
elmydama uly üns berlipdir, munuň üçin tagalla we
serişde gaýgyrylmandyr. Şeýlelikde, şol döwletler
de Muhammet Horezmi, Abu Reýhan Biruny, Ibn
Sina, Fahreddin Razy, Abu Bekir Muhammet asSuly, Abdyrahman Hazyny, Omar Haýýam ýaly be
ýik alymlar we akyldarlar döräpdir.
Biz taryhyň dowamynda toplanan tejribelerden,
döwrümiziň ösüşinden we talaplaryndan ugur alyp,
ýurdumyzyň paýtagtynda we welaýat merkezlerin
de döwrebap kitaphanalary gurduk. Aşgabat şä
herindäki «Asma ýolda», welaýat merkezlerindäki
kitaphanalarda asman jisimlerini synlamaga, älem
giňişligini öwrenmäge niýetlenen kuwwatly teles
koplary goýduk.
Ylymlar akademiýasynyň garamagyndaky ins
titutlarda, Tehnologiýalar merkezinde, pudaklaýyn
ylmy-barlag edaralarynda, ýokary okuw mekdeple
rinde düýpli, täzeçe ylmy-barlag işlerini alyp bar
mak üçin zerur şertleri döretdik. Bu işler Türkme
nistanyň ylmyny dünýäde iň öňdebaryjy, abraýly
orunlara çykarjak alymlaryň, inžener-tehnologlaryň
täze nesliniň kemala gelmegine ýardam berýär.
Men «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýü
regi» kitabymda döwletimiziň dünýädäki şan-şöh
ratyny, at-abraýyny has-da beýgeltmäge goşant
goşjak ýaşlarymyz barada arzuwlarymy beýan
edipdim. Siziň bilen duşuşyga gaýtmazymdan öň
şol setirlere gaýtadan nazar aýladym. Şol arzuw
larymy şu okuw sapagyna hem goşmagy makul
bildim. Häzir şony okap bereýin, siz depderleriňize
belläp alyň-da, olary okuwda, işde, durmuşda özü
ňize kada ediniň:
«Biziň topragymyzda ýene-de dünýä ylmyn
da iňňän wajyp ähmiýetli açyşlary edip, şamçyrag
— ýolgörkeziji boljak eserleri döretjek birunylaryň,
lukman hekimleriň, mäne babalaryň, horezmileriň,
farabylaryň, merwezileriň, amulylaryň, zamahşary
laryň, kubralaryň, nesewileriň, massonlaryň we sa
rianidileriň, jykyýewleriň hem-de atanyýazowlaryň
dörejekdigine men berk ynanýaryn».
Eziz ýaşlar!
Biziň üçin Watandan beýik gymmatlyk, halky
myzdan eziz düşünje ýokdur. Ata-babalarymyzyň
«Towşana — dogduk depe», «Müsürde şa bolan
dan, öz iliňde geda bol», «Ilim-günüm bolmasa,
Aýym-Günüm dogmasyn», «Ýaryndan aýrylan ýedi
ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölinçä aglar» ýaly dür
däne sözlerinde Watanyň gadyr-gymmaty, mukad
desligi ör-boýuna galýar.
Sebäbi Watanyň her daban ýeri, her gysym top
ragy biziň üçin mukaddesdir. «Türkmeniň döwletli
lik ýörelgesi» kitabymda merdana, batyr, gaýratly
hem-de edenli türkmen serkerdesi Soltan Jelaled
din bilen bagly bir rowaýaty getiripdim. Şol rowa
ýatda şeýle gürrüň berilýär:

Bir gezek söweşde serkerde agyr ýaralanypdyr.
Tebipler näçe em etseler-de, sagalmandyr. Şonda
serkerde:
— Maňa Watanymyň bir gysym topragyny getir
seňiz, sagalýan — diýipdir.
Tizden-tiz gadymy Wasa adam ýollapdyrlar. At
lynyň giden yzyna garap, Jelaleddin umytly gara
şyp ýatypdyr. Umytda hem uly güýç bar! Ahyrda
atly bir düwünçekde Wasyň topragyny we Amyder
ýanyň bir jürdek suwuny alyp gelipdir. Serkerdäniň
şähdi açylypdyr we tizden sagalyp, aýak üstüne
galypdyr.
Bu rowaýata ünsi çekmek bilen, biziň her birimi
ziň, şol sanda ýaşlarymyzyň ýürekleriniň eziz Wa
tanymyz, mähriban halkymyz bilen birdigini nygta
mak isleýärin.
Ýüregi «Mähriban halkym, eziz Watanym, jan
Türkmenistanym!» diýip urýan, ilimiziň baky bag
tyýarlygy, ýurdumyzyň beýik geljegi üçin okaýan,
zähmet çekýän ýaşlar biziň buýsanjymyzdyr. Halk
hem Watan baradaky mukaddes düşünjeler ýi
gitlerimiziň we gyzlarymyzyň köňülleriniň owa
zy, dilleriniň senasy bolmalydyr. Ýaşlarymyz ähli
güýçlerini, bilimlerini hem-de başarnyklaryny Wa
tanymyzyň ösüşlerine, dünýädäki abraý-mertebe
siniň has-da belende galmagyna bagyş etmelidir.
Men maslahat bolan ýerde söweşe ornuň ýok
dugyny zynharlan Oguz hana, ýigidiň abraýyny
onuň gahrymançylygyna, pähimine garap kesgit
län Gorkut ata, dostlaryny dogan eýlän Görogly
bege ady ebedilige öwrülen gahrymanlar hökmün
de belent sarpa goýýaryn. Siz şol edermen ata-ba
balarymyzyň dowamatydygyňyzy hiç haçan unut
maly dälsiňiz!
Berkarar döwletimiziň
bagtyýar ýaşlary!
Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň ösüşiniň
her bir tapgyrynda durmuş-ykdysady özgertmeler
amala aşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwründe hem biz durmuş taýdan ösüşi, yk
dysady özgertmeleri üpjün edýän maksatnamala
ry üstünlikli amala aşyrýarys. Düýpli özgertmeler
ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýar.
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli
ýokarlanýar. Täze obalary, şäherdir etraplary, ýa
şaýyş jaý toplumlaryny, mekdepdir çagalar bagla
ryny, ýollary hem köprüleri gurýarys, döwlet dolan
dyryşyny kämilleşdirýäris.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýylly
gyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrýarys.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany» ýylynda gadymyýetden gözbaş
alýan milli döwletlilik däplerimizden ugur almak
bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Masla
hatynyň agzalarynyň saýlawlaryny geçirip, iki pala
taly parlament ulgamyny döretdik. Şeýdip, döwlet
we jemgyýetçilik durmuşyna demokratik kadalary
tapgyrlaýyn ornaşdyrýarys. Medeniýet, ylym-bilim,
saglygy goraýyş ulgamlarynda düýpli özgertmele
ri üstünlikli dowam edýäris. Gurluşykda, senagat
da, oba hojalygynda, nebitgaz pudagynda ýokary
ösüş depginlerini gazanýarys. Bu işleriň ählisi ir
ginsiz ynsan zähmeti bilen hasyl bolýar.
Şu ýerde bagtyýar ýaşlarymyzyň-da döwlet, hä
kimiýet we dolandyryş edaralarynda, ylym-bilim,
medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda, önüm
çilik kärhanalarynda yhlasly zähmet çekýändikleri
ni, eziz Watanymyzy ösdürmäge mynasyp goşant
goşýandyklaryny buýsanç bilen bellemek isleýärin.
Halal zähmet ynsanyň abraý-mertebesini, öm
rüniň manysyny artdyrýar. Şoňa görä-de, ýaşlara
şeýle sargyt edesim gelýär: beýik maksatlara ýet
mek üçin zähmeti hemişe özüňize hemra ediniň!
Siziň çekýän zähmetiňiz hemişe halal, ile-ýurda
bähbitli bolsun!
Bagtyýar ýaşlar!
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy, mukaddes Ga
raşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli
ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň profes
sor-mugallymlary, talyp ýaşlary, mekdep okuwçy
lary ýürek joşgunyny beýan edýän eserleri döret
diler. Olarda güneşli ülkämiziň gözelliklerine söýgi,
berkarar döwletimize buýsanç ýaňlanýar.
Menem häzir «Ak şäherim Aşgabat» goşgym
dan bir bendi size okap bereýin:
Galkyp ganat gerdigim,
Sap söýgüden gurdugym,
Ýüregi sen ýurdumyň,
Ak şäherim Aşgabat!
Mähriban ýaşlar, siz mydama ýurdumyzyň dag
laryndan güýç, baglaryndan joş alyp, bagtyýar
döwrümizden ruhlanyp ýaşaň! Okaň, guruň, dö
rediň! Eziz Watanymyzy, ak şäherimiz Aşgabady,
merdana halkymyzy ajaýyp şygyrlaryňyz, kyssala
ryňyz, sazlaryňyz, sungat eserleriňiz bilen belent
den wasp ediň!

(Dowamy 2-nji sahypada)

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky

ÇYKYŞY
(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
Berkarar döwletimiziň
ruhubelent ýaşlary!
Biz dünýädäki çylşyrymly maliýe-ykdysady
ýagdaýlara garamazdan, milli ykdysadyýetimizi
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürýäris.
Bäsdeşlige ukyply, ösüşiň ýokary depginlerini
gazanmagyň möhüm şerti hökmünde önümçilige
sanly tehnologiýalary ornaşdyrýarys. Bu ugurdan
ýaş hünärmenleri taýýarlamaga uly ähmiýet ber
ýäris. Sebäbi innowasiýalar, häzirki zaman ylym
lary, nanotehnologiýalar, sanly ulgam adamzat
jemgyýetini öňe alyp barýar.
Sanly tehnologiýalaryň çalt ösmegi bilen, bütin
dünýäni öz içine alýan aragatnaşyk ulgamy döre
dilýär, täze pudaklardyr düşünjeler peýda bolýar.
Döwrüň bu täzelikleri biziň jemgyýetimize hem
giňden ornaşýar. Bu bolsa dünýäniň sanly giňiş
ligine ýurdumyzyň işjeň goşulyşmagyny, halkara
bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün ed
ýär.
Ylmyň durmuşdaky ornunyň ýokarlanmagy
bilen, ösen tehnologiýalardan habarly täze nesil
hem kemala gelýär. Bilşimiz ýaly, taryhyň bütin
dowamynda ata-babalarymyz ylymdan üzňe ýa
şamandyr. Biziň ýaşlarymyz bu gün pederlerimiziň
ylym dünýäsindäki beýik açyşlaryna buýsanmaga
haklydyr. Şonuň bilen birlikde, olar adamzadyň
ylymda hem-de tehnologiýada gazanan üstünlik
lerini barha düýpli özleşdirýärler.
Dördünji senagat rewolýusiýasy eýýamynda
ýaşlarymyz innowasion barlaglara işjeň gatnaş
malydyr, täze tehnologiýalary döretmelidir. Dün
ýäniň ählumumy tehnologik ösüşinden yza galma
ly däldir. Siz täze ylmy işleriňiz, düýpli açyşlaryňyz
bilen özüňizi öňdebaryjy nesiller hökmünde dünýä
tanatmalysyňyz.
Bagtyýar ýaşlar!
«Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyz
esasynda biz halkymyzyň durmuş taýdan gorag
lylygyny yzygiderli berkidýäris, ýaşaýyş-durmuş
şertlerini gowulandyrýarys. Bu syýasat, ilkinji no
batda, goldawa we goraga mätäç raýatlara gö
nükdirilendir. Şoňa görä-de, zähmete ukypsyz
raýatlara, maýyplara, köp çagaly maşgalalara
maddy taýdan üpjünçilik we durmuş hyzmatla
ry edilýär. Bu iş olara pensiýalar, döwlet kömek
pullary, durmuş ýeňilliklerini bermek görnüşinde,
tölegler arkaly amala aşyrylýar. Döwlet serişde
leriniň hasabyna köp çagaly maşgalalara, ho
wandarlyga mätäç çagalara, weteranlara, döwlet
ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerini goramakda sagly
gyny ýitirenlere goşmaça goldaw berilýär.
Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy: «En
täni goldara hemaýat ýagşy» diýipdir. Şundan
ugur alyp, biz Howandarlyga mätäç çagalara he
maýat bermek boýunça haýyr-sahawat gazna
syny döretdik. Şeýle-de Ahal welaýatynyň täze
edara ediş merkezinde çagalar sagaldyş-dikeldiş
merkezini gurýarys.
Meniň ýaşlara berjek ýene-de bir pendim: siz
ynsanperwerligiň we adalatyň tarapdary bolan
halkyň neslisiňiz. Agzybirlik, dostlukly gatnaşyklar
halkymyzyň hoşniýetli häsiýetleridir.
Atalarymyzyň döreden «Agzybire Taňry biýr,
agzalany gaňrybiýr», «Kömekleşen ýow basar»,
«Söýenişen ýykylmaz», «El eli ýuwar, iki el birigip
— ýüzi», «Dostlukda menzil bolmaz», «Dostsuz
başym, duzsuz aşym», «Dost — dostuň aýna
sy» ýaly pähim-paýhaslarynda agzybirlik hem-de
dostluk gatnaşyklarynyň many-mazmuny nygtal
ýar.
Birek-birege hemaýat etmek, hormat goýmak,
ejize ganym bolmazlyk halkymyzda müdimilik gel
ýän kadadyr. Bu öwütler ynsanperwerligiň, ýokary
ahlaklylygyň şygarlary bolup ýaňlanýar. Görnüşi
ýaly, halkymyz ýaşaýyş-durmuşyny akyl-parasat,
ylym we tejribe esasynda gurupdyr.
Ynsanperwerligi, päkligi, ruhubelentligi, kiçigö
wünliligi, mertligi, dogry sözlüligi, arassa ahlakly
lygy durmuş kadasyna öwrüpdir. Şu esasda hem
milli edep-terbiýe mekdebini döredipdir. Şoňa gö
rä-de, ýaşlar ata-babalarymyzyň asylly däplerini
durmuş şygaryna öwürmelidir. Bu gün türkmen
paýhasy dünýä nur saçýar, türkmen topragyn
da ägirt uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şu
şöhratly zamanada okamak, öwrenmek, ata-ba
balarymyzyň döreden mukaddesliklerine wepaly
bolmak, eziz Watana jan-u-tenden hyzmat etmek
ýaşlarymyzyň baş maksady bolmalydyr.
Eziz ýaşlar, okuwçylar, talyplar! Ine, biz beýa
nymyzyň birinji sagadyny geçirip gutarýarys. Hä
zir arakesme edeliň. Arakesmeden soň beýany
myzy dowam ederis.
Mähriban ýaşlar!
Biz duşuşygymyzy dowam edýäris. Häzirki dö
würde biz senagat taýdan ösen döwleti döretme
giň ýolunda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudak
laryny we sebitleri sazlaşykly ösdürmäge uly üns
berýäris. Oba hojalygynyň paýyny artdyrýarys.
Pudagyň dolandyryş usullaryny düýpli kämil
leşdirip, oba adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş dere
jesini yzygiderli ýokarlandyrýarys. Obalarymyzy
sazlaşykly ösdürýäris. Ylmyň we tehnikanyň üs
tünliklerini, iň oňat dünýä tejribelerini, sanly teh
nologiýalary ornaşdyrmak arkaly sebitlerimizde
gaýtadan işleýän kärhanalary, döwrebap enjamlar
ornaşdyrylan önümçilikleri, ýyladyşhanalary we
maldarçylyk toplumlaryny döredýäris.
Daýhanlarymyz üçin dünýäniň has kämil oba
hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny satyn alýa
rys. Oba hojalyk ylymlaryny ösdürmek, pudaga
sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça hem köp işler
edilýär. Bu bolsa daýhanyň zähmetini ýeňilleşdir
mäge, ýerden alynýan hasyly ýokarlandyrmaga,
ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge ýar
dam berýär.
Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýun
ça-da uly işler amala aşyrylýar. Siz soňky ýyllarda
tokaý meýdanlarynyň çalt depginler bilen giňel
ýändigini görýänsiňiz. Awtomobil we demir ýolla
rynyň ýakalarynda tokaý zolaklary barha köpelýär.
Seýilgähler ýylyň bütin dowamynda gök öwüsýär.
Bularyň ählisi ýurdumyzda amatly ekologik gurşa
wy emele getirýär. Garagum sährasynda «Altyn
asyr» Türkmen kölüniň döredilmegi bolsa suw se
rişdelerini aýawly saklamaga, daşky gurşawy go
ramaga we gowulandyrmaga ýardam edýär.
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Eziz ýaşlar!
Ata-babalarymyz «Bagym bar, barym bar» di
ýipdirler. Biziň ýurdumyz gülli sähralary, durnagöz
suwly çeşmeleri, tereň derýalarydyr kölleri, beýik
li-pesli daglary, arça-çynarly, kerkawly, injir-enarly
jülgeleri, begres geýnen dereleri, çemenlikli ýaý
lalary, çogly güneşi bilen tanalýar. Bereketli türk
men topragy ähli döwürlerde ýadawsyz zähmet
hem-de Gün çogunyň bollugy bilen ösdürilip ýe
tişdirilen datly miweleri, gök-bakja önümleri bilen
şöhratlanyp gelipdir.
Irki ekerançylygyň we maldarçylygyň mekany
bolan ýurdumyzda baryp, biziň eýýamymyzdan
öňki VI-VII müňýyllyklarda ilkinji bugdaý çöregi bi
şirilipdir.
1904-nji ýylda R.Pampelliniň ýolbaşçylygynda
amerikan ekspedisiýasy tarapyndan Änew düzlü
ginde bäş müň ýyl mundan ozal ýetişdirilen bug
daý tohumy tapyldy. Munuň özi biziň ülkämiziň ak
bugdaýyň mekanydygyny aýdyň subut edýär.
Ata-babalarymyz: «Biriň müň bolsun!» diýen
ýagşy niýet bilen topraga bugdaý sepipdirler. Bug
daý oragyna hem gojalaryň ak pata bermegi esa
synda sähetli gün girişipdirler. «Çäjiňe bereket!»,
«Harmanyňa bereket!» diýip, rysgal-bereket ar
zuw edipdirler.
1941 — 1945-nji ýyllaryň gazaply uruş döwrün
de taplanan kakam Mälikguly Berdimuhamedowyň
aýtmagyna görä, atam Berdimuhamet Annaýew
bilimli adam bolupdyr. Ol nusgawy edebiýatymy
zy, halk döredijiligimizi gowy bilipdir. Magtymguly
nyň, Mollanepesiň, Mätäjiniň goşgularyny ýatdan
aýdar eken. Atamyň birnäçe depderden ybarat
goşgularynyň hem bolandygy, şahyrlar Şaly Keki
lowdyr Çary Aşyrow bilen saçakly gatnaşandygy,
goşgy okaşandygy barada kakamyň beren gür
rüňleri hemişelik ýadymda galdy.
Kakamyň uruş döwründe ýazan, gallany köp
ekmäge çagyran hem-de halky zähmet çekmäge
ruhlandyran goşgusynda 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, çöregi hormatlap, maň
laýyna sylmagy, onuň owuntygyny hem ýere ga
çyrmazlygy, tamdyry mukaddes görmegi adata
öwrüpdir. «Paýhas çeşmesi» kitabyna girizilen
«Nan — öwlüýä» diýen pähim hem halkymyzda
çöregiň gadyr-gymmatynyň örän ýokarydygynyň
güwäsidir.
«Türkmen medeniýeti» kitabymda mele-mys
syk çöregiň mukaddesligi bilen bagly şeýle rowa
ýat getirilýär: «Meşhur şahyr we serkerde Baýram
han günleriň birinde serkerdeleri bilen sapara ro
wana bolupdyr. 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: «Çöregi ilki men
gördüm, ony ýerden almagy başga birine buýur
mak çörege hormat goýmadygym bolardy» diýip,
jogap beripdir».
Ata-babalarymyz uzak ýola gidende, tamdyr
dan lowurdap çykan çöregi ýanlaryndan goýman
dyr. Elmydama-da türkmen çörege şeýle sarpa
goýup, ony özüne ýoldaş edinipdir. Şoňa görä-de,
bugdaý sümmülleri Döwlet tugramyzda ýerleşdi
rildi. Indi ýurdumyz gallany diňe bol öndürýän däl,
eýsem, gerek bolsa eksport edýän döwlete hem
öwrüldi.
Mähriban ýaşlar!
Ata Watanymyz beýleki datly ir-iýmişleriň hem
mekany. Müňýyllyklaryň dowamynda daýhan atababalarymyz şaly, jöwen, nohut, noýba, mäş, kä
di, gawun-garpyz ýaly tagamly gök-bakja önümle
rini, erik, şetdaly, armyt, hozdur pisse, badamdyr
nar, üzüm ýaly miweleri öndüripdir.
Türkmen gawunlaryna hem-de kaklaryna bolsa
Ýewropa we Gündogar ýurtlary uly isleg bildiripdir.
Taryhy çeşmelerde türkmen gawunlarynyň Bag
dada, Hytaýa, Hindistana iberilendigi aýdylýar.
Häzir ýurdumyzda gawunlaryň ýüzlerçe görnü
şi ýetişdirilýär. Waharman, gülaby, garrygyz ýaly
gawunlarymyz halkara sergilerde altyn we kümüş
medallara mynasyp boldy.
Güneşli Diýarymyzyň bereketli meýdanlaryn
da gant şugundyryndan, şalydan hem bol hasyl
alynýar. Maldarlarymyz et we süýt önümleriniň
mukdaryny artdyrmak boýunça täze sepgitlere
ýetýärler. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşiniň täze tap
gyrynyň wezipelerini çözmekde, azyk bolçulygyny
üpjün etmekde ägirt uly ähmiýete eýedir.
Mähriban talyplar we okuwçylar!
Gowaça biziň üçin örän ähmiýetli ekinleriň bi
ridir. Eziz Watanymyz dünýäde gowaçanyň iň
gadymy mekanlarynyň biri hökmünde tanalýar.
Mahmyt Gaýybynyň «Otuz iki tohum kyssasy»
eserinde pagta päkligiň, akýürekliligiň, gowulygyň
alamaty hökmünde ähli ekinlerden ýokarda goýul
ýar.
Siz:
Gür çybyg-a, gür çybyk,
Gür çybykda bir çybyk,
Bir çybykda höwürtge,
Höwürtgede ýumurtga —
diýen türkmen halk matalynyň gowaça, goza hemde pagta bilen bagly döredilendigini bilýänsiňiz.
Biziň baýlygymyz, şöhrat-şanymyz bolan pag
tanyň süýüminden ýüplük egrilip, ekologik taýdan
örän arassa hem-de adam bedenine ýakymly nah
matalar dokalýar. Bu gymmatly ösümligiň çigidin
den ýag, mal üçin künjara alynýar. Gowaça çöpi
gaýtadan işlenip, mebel önümçiliginde we gurlu
şykda ulanylýan serişdeler öndürilýär. Biz pagta
ny gaýtadan işläp, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän
önümleri öndürýäris. Ýurdumyzda gowaçanyň to
humçylygyna aýratyn üns berip, bol hasylly, ýoka
ry hilli orta we inçe süýümli pagtanyň täze görnüş
lerini döredýäris.
Soňky ýyllarda dünýäniň ösen döwletleriniň tä
ze tehnologiýalary, ylmyň we tehnikanyň iň soňky
gazananlary ornaşdyrylan dokma kärhanalaryny
gurup ulanmaga berýäris, ýaşlarymyz üçin müň
lerçe täze iş orunlaryny döredýäris. Bu kärhana
larda pagta süýüminden öndürilýän ekologik taý
dan arassa önümlere dünýä bazarynda uly isleg
bildirilýär.
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Eziz ýaşlar!
Energetika senagaty hem möhüm pudaklaryň
biridir. Soňky döwürde ýurdumyzda täze, kuwwat
ly elektrik stansiýalary gurlup ulanmaga berilýär.
Milli maksatnamalarymyza laýyklykda, müňlerçe
kilometre uzaýan elektrik geçirijiler täzelenýär. Biz
Mary welaýatynda Merkezi Aziýada iň iri, ýokary
tehnologiýaly utgaşykly elektrik stansiýasyny gur
duk. Kerki — Şibirgan ugry boýunça elektrik geçi
rijini 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 et
rabynda sanly tehnologiýalar arkaly dolandyryljak
Günden we ýelden energiýa öndürýän stansiýany
hem gurýarys.
Ýurdumyzyň nebitgaz toplumy ykdysady ga
raşsyzlygymyzy berkitmegiň, halkyň ýaşaýyş de
rejesini ýokarlandyrmagyň, kuwwatly, köpugurly
önümçilik pudaklaryny döretmegiň esasy binýady
bolup durýar. Ata Watanymyz ýerasty tebigy seriş
delere baý ýurtlaryň biri bolup, «mawy ýangyjyň»
gory boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýär.
Pudagyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi,
sanly tehnologiýalaryň, şol sanda 3D modelirleme
usullarynyň ulanylmagy nebit we gaz ýataklaryn
da gözleg işleriniň netijeli bolmagyny üpjün edýär.
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän za
wodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaýtadan
işleýän zawodynda öndürilen hem-de uly isleg bil
dirilýän nebit önümleri dünýäniň onlarça ýurduna
eksport edilýär. Asyryň iri taslamalarynyň biri bo
lan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan —
Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy dowam ed
ýär. Bu işleriň ählisi ata Watanymyzyň kuwwatly
energetika döwleti hökmünde dünýädäki ornuny
has-da berkidýär.
Ykdysadyýetimiziň pudaklaryna öňdebaryjy
tehnologiýalary ornaşdyrmakda, bäsdeşlige ukyp
ly ýokary hilli önümleri öndürmekde, azyk howp
suzlygyny berkitmekde hususyýetçilere uly orun
degişlidir. Häzirki döwürde telekeçiler dürli pudak
larda milli maksatnamalarymyzy durmuşa geçir
mäge işjeň gatnaşýarlar. Senagatda, oba hojaly
gynda, gurluşykda, syýahatçylykda, söwdada we
durmuş hyzmatynda, halk senetçiliginde, beýleki
ugurlarda üstünlik gazanýarlar.
Şeýlelikde, ozal agrar ýurt bolan Türkmenistan
bu gün senagat taýdan ýokary depginler bilen ös
ýär. Biz ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen,
serişde we energiýa tygşytlaýjy, ekologik taýdan
arassa, bäsdeşlige ukyply elektron senagatyny
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, hä
zirki zaman tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan
iri senagat toplumlaryny-da gurýarys. Gyýanlyda
ky Polimer zawodynyň önümleri dünýä bazarynda
uly islegden peýdalanýar. Tebigy gazdan sintetik
ýangyjy öndürmekde dünýäde ilkinji uly möçberli
taslamany durmuşa geçirdik. Ahal welaýatyndaky
bu zawodda ekologik taýdan arassa, Euro-5 stan
dartyna laýyk gelýän EKO-93 benzini öndürilýär.
Bularyň ählisi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny
has-da artdyrýar, köp möçberde girdeji getirýär.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Gurluşyk pudagy hem depginli ösýär. Ýaňy aý
dyşym ýaly, milli maksatnamalarymyza laýyklyk
da, obadyr şäherlerimizde ýaşaýyş-durmuş we
medeni maksatly desgalar yzygiderli gurulýar. Bu
gurluşyklaryň ählisi öňdebaryjy inženerçilik-teh
niki çözgütler, milli binagärligiň gadymy däple
ri hem-de häzirki zaman şähergurluşyk tejribesi
esasynda amala aşyrylýar.
Aşgabat şäherinde ýaşyl begrese bürenen se
ýilgähler, ýaşaýyş jaýlary, saglygy goraýyş, me
deni, sport we söwda merkezleri, ýokary hem-de
orta okuw mekdepleri, myhmanhanalar, önümçilik
kärhanalary, halkara derejeli awtoulag geçelgeleri
guruldy we gurulýar. Bu desgalar halkara hyzmat
daşlygyň ykrar edilen merkezi hökmünde paýtag
tymyzyň 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, Halka
ra ahalteke atçylyk we «Türkmen alabaý itleri» as
sosiasiýalarynyň merkezlerini, kaşaň «Arkadag»
myhmanhanasyny ulanmaga berdik. 25-nji maýda
baş şäherimiziň 140 ýyllygy mynasybetli «Aşga
bat-siti» gurluşyk toplumynyň düýbüni tutduk.
Biziň Aşgabady ösdürmek boýunça alyp bar
ýan işlerimiz halkara derejede ykrar edildi. Şäher
däki binalaryň ençemesi Ginnesiň rekordlar kita
byna girizildi.
Geçirýän giň gerimli işlerimiziň netijesinde paý
tagtymyz geljekde has-da gözelleşer, dünýäniň iň
nurana şäherleriniň birine öwrüler. Men ýaşlary
paýtagtymyzyň XXI asyryň nusgalyk şäheri hök
münde ykrar edilmegine mynasyp goşantlaryny
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 böle
gi 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 — Gündogar,
Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça üstaşyr
geçelgeleriň taslamalaryny amala aşyrýar. Husu
san-da, Owganystan — Türkmenistan — Azer
baýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis Lazuli) we
TRASEKA ýaly halkara ulag geçelgelerini döret
mäge ýakyndan gatnaşýar.

Biz Türkmenbaşy şäherinde döwrebap Halkara
deňiz portuny gurduk. Akina — Andhoý, Ymam
nazar — Akina, Serhetabat — Turgundy ugurlary
boýunça demir ýollary we optiki-süýümli aragat
naşyk ulgamlaryny ulanmaga berdik. Bu işler
ýurdumyzyň Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikelt
mäge işjeň gatnaşýandygyny ýene-de bir gezek
äşgär edýär.
Diýarymyzyň demir ýol, awtomobil, howa, deňiz
we derýa ulaglarynyň düzümini-de düýpli döwre
bap ýagdaýa getirýäris. Dünýä meşhur kompani
ýalaryň awtobuslaryny, ýeňil we ýük awtoulaglary
ny yzygiderli satyn alýarys.
Alyp barýan ulag syýasatymyzy dünýä jemgy
ýetçiligi giňden goldaýar. Türkmenistanyň baş
langyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş
Assambleýasy durnukly ulag ulgamyny döretmek
boýunça taryhy Kararnamalaryň dördüsini kabul
etdi.
Biz 2015-nji ýylda «TürkmenÄlem 52oE» eme
li hemrasyny uçurdyk. Häzirki wagtda ikinji milli
emeli hemrany döretmek we älem giňişligine çy
karmak boýunça hem zerur işleri alyp barýarys.
Ýurdumyzda mobil hyzmatlary, telefon, poçta, in
ternet we IP telewideniýe ulgamlaryny hem ösdür
ýäris.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Adamzat jemgyýetiniň taryhyna nazar aýlanyň
da, ylym-bilimiň ösüşiň möhüm şerti bolandygyny
görmek bolýar. Şoňa görä-de, ylym ulgamynyň
binýadyny berkitmek, ýokary tehnologiýalara,
düýpli nazary ylymlara esaslanýan sanly ykdysa
dyýeti döretmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp
barýarys.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň akademiki ylmybarlag institutlarynda, ýokary okuw mekdepleriniň
ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki, ylmy-taslama mer
kezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda,
pudaklaýyn we pudagara ylmy guramalarda yl
ma, döredijilige höwesli ýaşlaryň täze nesli zäh
met çekýär. Zehinli ýaşlarymyz ylmyň ileri tutulýan
ugurlary boýunça gymmatly ylmy barlaglary alyp
barýarlar.
Bilim ulgamyny dünýä derejesinde döwrebap
laşdyrmaga, ruhy taýdan kämil, berk bedenli, giň
dünýägaraýyşly nesli ýetişdirmäge uly ähmiýet
berýäris. Munuň üçin ýurdumyzyň ähli ýerlerinde
häzirki zaman orta we ýokary okuw mekdepleridir
çagalar baglary, Köpetdagyň sapaly jülgesinde,
Awazada çagalar dynç alyş we sagaldyş merkez
leri guruldy hem-de gurulýar. Bilim edaralary döw
rebap okuw kitaplarydyr gollanmalar bilen yzygi
derli üpjün edilýär.
Bilim bermek işine ylmyň soňky gazananlary
ny, okatmagyň innowasion usullaryny, ýokary hilli
elektron bilim maglumatlaryny giňden ornaşdyrýa
rys. Sanly bilim ulgamyny ösdürýäris. Biz mekdep
okuwçylarynyň we talyplaryň halkara bäsleşikler
de gazanýan üstünliklerine guwanýarys. Ýaşlary
myzyň geljekde-de halkara ders bäsleşiklerinde,
olimpiadalarda baýrakly orunlara mynasyp bolup,
ýurdumyzyň abraýyny has belende göterjekdik
lerine berk ynanýaryn.
Ynsan hemişe kämillige ymtylýar. Kämillik bol
sa mertebe we derejedir. Ýaşlarymyz bu hakyka
ta göz ýetirmelidirler. Ýadawsyz zähmet, bilimleri
we hünärleri yhlasly ele almak, tejribe toplamak
kämillige eltýän ýoldur. Ýaş nesillerimizde halky
myzyň iň oňat, iň gözel, iň belent ahlagy jemlen
melidir. Ynsanyň edebi altyndan gymmatdyr, gym
matbaha daşlardan owadandyr.
Ýaşlar, siz pederlerimiziň ýoluny mynasyp do
wam edip, ýagşy gylyk-häsiýetleriňiz, adamkärçi
ligiňiz, başarnygyňyz bilen tanalyp, hakyky türk
men 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 nurana
bolmalydyr. Çünki siz ynsanperwerligiň belent
däplerini dünýä ýaýan ynsanlaryň neslisiňiz. Türk
men ýigitleriniň we gyzlarynyň süňňi sap bolmaly
dyr. Çünki siz beden hem-de ruhy taýdan päkligiň
belent kadalary bilen dünýäni haýrana goýan mil
letiň neslisiňiz.
Mähriban talyplar!
Eziz okuwçylar!
Döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň gymmatly
baýlygy bolan adamyň saglygyny goramak, milli
saglygy goraýyş ulgamyny dünýä ülňülerine la
ýyklykda kämilleşdirmek babatda hem giň gerimli
işleri alyp barýarys. «Saglyk» Döwlet maksatna
mamyza laýyklykda, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde
dünýä belli öňdebaryjy kompaniýalaryň lukmançy
lyk enjamlary ornaşdyrylan saglygy goraýyş-anyk
laýyş, «Ene mähri», Gaýragoýulmasyz tiz kömek,
kliniki we ylmy-kliniki merkezleri, köpugurly has
sahanalarydyr şypahanalary bina etdik. Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe keselleriň
öňüni almak, anyklamak, täze, döwrebap bejergi
leri geçirmek babatda ylmy usullaryň, innowasion
tejribeleriň, takyk tehnologiýalaryň giňden ornaş
dyrylmagy milli lukmançylygyň ösüşine täze ba
dalga berdi.
Biz şypahana edaralarynyň durkuny hem tä
zeledik. Dünýä meşhur «Arçman», «Ýyly suw»,
«Mollagara», «Awaza», «Daşoguz», «Farap»,
«Baýramaly», «Bagabat», «Berzeňňi» şypahana
larynda ynsan derdine melhem bolýan tebigy baý
lyklarymyzy giňden peýdalanmaga mümkinçilik
döretdik. Türkmen topragynyň müň bir derde mel
hem ösümliklerinden derman serişdelerini öndür
ýän kärhanalary gurmakda baý tejribe topladyk.
Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň: «Sagly
gyň gadyryn bilgil, hasta bolmasdan burun» diýşi
ýaly, biz sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrma
ga aýratyn üns berýäris. Eneleriň we çagalaryň,
ýetginjekleriň, uly ýaşly hem-de gartaşan adam
laryň saglygyny goramak üçin döwlet goldawyny
berýäris.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen
hyzmatdaşlygyň çäginde keselleriň öňüni almak
hem-de olara garşy göreşmek boýunça gowy tej
ribe topladyk. Birnäçe howply ýokanç keselleriň
ýok edilendigi, käbirleriniň hasaba alynmandy
gy barada Garaşsyz döwletimize halkara güwä
namalar berildi. Şeýdip, berkarar döwletimiziň
saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny
ösüşleriň täze belentliklerine çykarýarys. Bu beýik

maksatlarymyzyň üstünlikli amala aşyrylmagyna
ýaşlaryň işjeň gatnaşjakdygyna berk ynanýaryn.
Eziz ýaşlar!
Sport ynsany beden we ruhy taýdan taplaýan,
dünýägaraýşyny kämilleşdirýän gymmatlykdyr.
Bedenterbiýä we sporta biz jemgyýetimizi jebis
leşdirýän, halkymyzy beýik ösüşlere ruhlandyr
ýan güýç hökmünde garaýarys. Şundan ugur
alyp, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş here
ketini ösdürýäris. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde,
şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda
dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport desgalaryny,
stadionlary, atçylyk-sport toplumlaryny, ýöriteleş
dirilen sport mekdeplerini gurduk. Gözel paýtag
tymyzda bolsa özboluşly Olimpiýa şäherçesini
döretdik.
Halkara Olimpiýa Komitetiniň we Aziýanyň
Olimpiýa Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz Olim
piýa hereketini ösdürmäge mynasyp goşant goş
ýar. Şu ýylyň iýul-awgust aýlarynda türgenlerimiz
sportuň birnäçe görnüşi boýunça Ýaponiýanyň
Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa
oýunlaryna işjeň gatnaşdylar. Biziň agyr atletikaçy
türgenimiz Polina Gurýewa bolsa bu Oýunlarda
üstünlikli çykyş edip, kümüş medala mynasyp bol
dy we ýurdumyza uly abraý getirdi.
Meniň geljegimiz bolan ýaşlara berjek nesiha
tym: sporty söýüň!
Sport güýç-gaýratdyr, gözellikdir, sagdynlyk we
ruhubelentlikdir.
Türkmen sportunyň beýik geljegi merdana ýaş
larymyzyň ynamly ellerindedir. Biz muňa çäksiz
buýsanýarys.
Eziz ýaşlar!
Döwletimiz medeniýet ulgamyny ösdürmek
ugrunda uly tagalla edýär, oňa köp möçberde se
rişdeleri gönükdirýär. Milli medeniýetimiziň, sun
gatymyzyň has-da kämilleşmegi üçin ähli şertleri
döredýär. Ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny
pugtalandyrmak, zehinli hünärmenleri taýýarla
mak boýunça uly işler alnyp barylýar. Paýtagty
myzda we welaýatlarymyzda gurlan täze teatrlar,
kitaphanalar, muzeýler, medeniýet öýleridir beýle
ki medeni maksatly binalar aýdylanlara aýdyň şa
ýatlyk edýär.
Ak öý halkymyzyň durmuş medeniýetiniň aý
rylmaz bölegidir. Türkmeniň ak öýlerinde döwlet
li maslahatlar edilipdir. Şu däpden ugur alyp, ähli
welaýatlarymyzda milli binagärlik aýratynlyklaryny
özünde jemleýän «Türkmeniň ak öýi» binalaryny
gurduk. Sebäbi ak öý halkymyzyň gadymdan gel
ýän myhmansöýerliginiň hem-de medeniýetiň öz
boluşly nyşanydyr.
Eziz Diýarymyzda bellenýän şanly senelerdir
baýramlar, halkara çäreler medeniýet ulgamynyň
uly rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär. Şu
ýyl Lebap welaýatynda geçirilen Medeniýet hep
deligi türkmen medeniýetiniň we sungatynyň ga
zananlaryny, milli gymmatlyklarymyzy dünýä ýaý
makda 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, «Gö
rogly» dessançylyk sungatynyň, «Küştdepdi» aý
dym we tans dessurynyň, türkmen milli halyçylyk
sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mira
synyň sanawyna goşulmagy biziň alyp barýan giň
gerimli medeni, ylmy diplomatiýamyzyň 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, de
mirçilik senedini, türkmen tazysyny we elguş sun
gatyny, türkmen milli göreşini hem bu sanawa gi
rizeris.
ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenilýän şanly
seneleriň sanawyna Magtymguly Pyragynyň dog
lan gününiň 300 ýyllygyny-da goşarys. Magtym
guly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde
hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçy
lyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny döredip,
orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu guramanyň
Mekdepler bileleşiginiň düzümine girizeris.
Gadyrly talyplar we okuwçylar!
Biziň merdana halkymyz gadymy döwürlerden
bäri nesilleriň sazlaşykly ösüşine we terbiýesi
ne aýratyn ähmiýet berip gelipdir. Şoňa görä-de,
geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetlerimiz ba
hasyna ýetip bolmajak akyl-paýhas mirasyny dö
redipdir. 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 «Altyn-kümşüň könesi bolmaz,
ata-enäniň — bahasy», «Ata-enäniň garrysy bol
maz, asyl parçanyň — könesi», «Ata razy — Hu
daý 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 döre
dijiliginiň özenine öwrülipdir. Onuň «Wagzy-azat»
eserindäki perzendiň ene-atanyň öňündäki kyrk
borjy hakyndaky pikirleri, mähre hem-de söýgä
ýugrulan şygyrlary asyrlar geçse-de ähmiýetini
ýitirmän gelýär. Bu garaýyşlar ynsan aňyna, ah
lagyna güýçli täsir edýän arassa öwüt-ündewler
hökmünde kabul edilýär. Halkymyzyň watançylyk
hem-de adamkärçilik däpleri durmuş ýoluna ga
dam basýan nesillerimiz üçin geçmişi, şu güni we
geljegi birleşdirýän nusgawy mekdepdir.
Mähriban ýaşlar!
Watana bolan söýgi ýürekde orun alan iň nä
zik we päkize duýgudyr. Onuň gymmatyny hiç zat
bilen ölçäp bolmaz. Ýürekden çykan sözüň ýüre
ge barşy ýaly, yhlas bilen başyna barlan iş hem
bitmän galmaýar. Her bir işe ýürekden ýapyşyp,
merdana halkymyzyň adyny has-da belende gö
termek, başymyzyň täjine deňeýän eziz Wata
nymyzyň şöhratyna şöhrat goşmak, Siziň esasy
borjuňyzdyr.
Men şu günki beýanymy tamamlamak bilen, si
ze berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan
durmuş, okuwda uly üstünlikleri arzuw edýärin.
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ÄHLUMUMY ÖSÜŞIŇ
BÄHBIDINE
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan
Birleşen Milletler Guramasynyň
Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde
ileri tutýan garaýyşlaryny mälim etdi
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda Bitarap Türkmenistanyň giň
halkara hyzmatdaşlyk strategiýasy yzygi
derli we üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şun
da dünýäniň iri we abraýly halkara gurama
sy bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen
strategik hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet
berilýär. Netijede, Türkmenistan häzirki
döwrüň esasy meseleleriniň özara ylalaşyk
ly çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça
umumy tagallalara işjeň gatnaşýar, para
hatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy
pugtalandyrmak, sebit hem-de dünýä dere
jesinde Durnukly ösüş maksatlaryna ýet
mek işine saldamly goşant goşýar.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 76-njy
mejlisinde hem baky Bitarap Türkmenistan ählumumy
ösüşiň bähbidine gönükdirilen ynsanperwer başlangyç
lary, teklipleri orta atar. Bütin adamzadyň ýagty geljeginiň
hatyrasyna Ýer ýüzünde parahatçylygy, howpsuzlygy we
abadançylygy berkarar etmäge gönükdirilen maksatlar
dyr başlangyçlar häzirki döwrüň köptaraplaýyn mesele
lerini bir ýere jemläp, olar boýunça netijeli çözgütleri öňe
sürýändikleri bilen ähmiýetlidirler. Ozaly bilen, pandemiýa
garşy göreşde dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalarynyň
utgaşdyrylmagy, halkara syýasat, parahatçylyk we howp
suzlyk meseleleri, durnukly ösüş we halkara ynsanper
wer hyzmatdaşlyk ýaly möhüm ugurlarda täze teklipleridir
başlangyçlary öňe sürmek arkaly, döwletimiziň hemişelik
Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň mümkinçiliklerini bütin
adamzadyň bähbidine gönükdirmek maksat edinilýär.
«Adam — jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gym
matlygy» diýlip yglan edilen berkarar döwletimizde
ynsan saglygy hakynda alada hemişe üns merkezinde
saklanylýar. Şonuň üçin, döwletimiziň BMG-niň Baş As
sambleýasynyň 76-njy mejlisinde ileri tutýan ugurlarynyň
ilkinjisi pandemiýa garşy göreşde dünýä jemgyýetçiligi
niň tagallalarynyň utgaşdyrylmagy bilen baglydyr. Şeýle
hem Türkmenistan dünýä ykdysadyýetini dikeltmegiň
aýratyn esasy ugurlary boýunça Birleşen Milletler Gura
masynyň ugurdaş düzümleriniň işiniň güýçlendirilmegini
pandemiýanyň ýaramaz ykdysady täsirlerini azaltmagyň
has netijeli usuly hasaplaýar. Şunuň bilen baglylykda,
2021-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň başlangy
jy boýunça kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň
«Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we
ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we
ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady
bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny ber
kitmek» atly Kararnamasynyň düzgünlerine esaslanyp,
adatdan daşary ýagdaýlarda halkara ulag ulgamynyň
durnuklylygyny pugtalandyrmak boýunça tagallalaryny
işjeňleşdirmegi maksat edinýär.
Bulardan başga-da Türkmenistan BMG-niň Baş As
sambleýasynyň 76-njy mejlisiniň barşynda BSGG-niň
koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Ýörite
maksatnamasyny, öýken sowuklamasyna garşy göreş
mek boýunça köptaraplaýyn guralyny, Ýiti ýokanç kesel
leri bejermek we öňüni almak boýunça usulyýet merke
zini, Merkezi Aziýanyň epidemiologiýa, wirusologiýa we
bakteriologiýa boýunça sebit merkezini esaslandyrmak
barada teklipleri öňe sürmek bilen halkara we sebit gu
rallarynyň emele gelmeginiň tarapdary bolup çykyş eder.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan daşary syýasat işle
rinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň iki ýola tassyklan
Kararnamalary bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk
hukuk ýagdaýyna esaslanyp, parahatçylygy we howp
suzlygy pugtalandyrmak meseleleri boýunça köptarap
laýyn gatnaşyklary giňeltmek babatda çemeleşmeleri
işläp taýýarlamaga hemişe döwtalapdyr. 76-njy mejlisiň
barşynda Türkmenistan Parahatçylygyň, howpsuzlygyň
we durnukly ösüşiň bähbidine Bitaraplygyň dostlary to
parynyň yzygiderli duşuşyklaryny dowam etmegi göz
öňünde tutýandygyny aýan eder. Ýeri gelende bellesek,
döwletimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji
ýylyň dekabrynda geçiriljek mejlisiniň dowamynda pa
rahatçylyk we ynanyşmak medeniýetini pugtalandyrmak
maksady bilen, türkmen tarapynyň başyny başlan äh
lumumy işiniň netijelerini jemlemek bilen, Aşgabatda
«Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara
howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly
halkara maslahaty geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýle hem
Türkmenistan abraýly forumyň barşynda Merkezi Azi
ýa döwletleriniň goldamagy bilen 2018-nji ýylda kabul
edilen adybir Kararnama esaslanyp, «Merkezi Aziýa
sebitinde parahatçylygy, durnuklylygy we durnukly
ösüşi üpjün etmek maksady bilen, sebit we halkara
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak» atly Kararnamanyň
taslamasyny hödürlemegi maksat edinýär.
Biziň ýurdumyz sebitde we dünýäde Durnukly ösüşiň
maksatlaryny gazanmak boýunça umumy tagallalara uly
goşant goşýar. Şol global strategiýany işläp taýýarlama
ga Türkmenistanyň gös-göni gatnaşandygy buýsandyry
jy ýagdaýdyr. BMG-niň esasy ýöriteleşdirilen edaralary
we degişli düzümleri bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklar
munuň şeýledigine aýdyň şaýatlyk edýär. Türkmenistan
Baş Assambleýanyň öňde boljak mejlisinde ygtybarly,
durnukly, maliýe taýdan netijeli hem-de häzirki zaman
energiýa çeşmelerine ählumumy elýeterliligi üpjün etmek
meselelerine aýratyn üns berer. Bu ugurda köptarapla
ýyn gepleşikleri dowam etmek maksady bilen, 2022-nji
ýylda «Hemmeler üçin durnukly energetika» başlangyjy
bilen bilelikde, Durnukly ösüş maksatlarynyň 7-nji mak
sadyna ýetmekde ösüşi çaltlandyrmak boýunça halkara
forumy çagyrmagy teklip edýär.
Umuman, döwletimiz abraýly forumda ählumumy
durnukly ösüşi ilerletmek, saglygy goraýyş, ekologiýa
we daşky gurşaw ýaly möhüm ugurlar bilen bagly me
seleleriň netijeli çözülmeginiň gazanylmagyny nazar
laýan oňyn hem ygtybarly garaýyşlarynyň bardygyny
nobatdaky gezek subut eder.
Jemile PÜRJÄÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy.

2021-nji ýylyň
8-nji sentýabry

Şu günler bagtyýar halkymyz
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllyk toýunyň göwünleri
ganatlandyrýan ruhy joşgu
nyny başdan geçirýär. Elbet
de, bu toýy mynasyp zähmet
sowgatlary bilen garşylamak,
ony guramaçylykly, dabaraly
geçirmek üçin elimizden ge
len goşandymyzy goşmak her
birimiziň watançylyk borjumyz
bolup durýar.
Şeýle bolansoň, «Türkmenistan — pa
rahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynda ykdysadyýetde, senagatda, oba ho
jalygynda, medeniýetde we beýleki ugurlar
da ýetilen belent sepgitleri, paýtagtymyzda
hem-de welaýatlarymyzda açylyp, ulanmaga
berlen ýaşaýyş-durmuş we medeni maksatly
binalardyr desgalary synlanyňda hormatly
Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşen
agzybir halkymyzyň dünýä nusgalyk be
ýik işleri bilen baş baýramymyzy mynasyp
sowgatly garşylaýandygyny görmek bolýar.
Bu gün biz Garaşsyzlykda geçilen ýoly hy
ýalymyzda janlandyryp, 30 ýylda 300 ýyllyk
işiň edilendigine şaýat bolýarys. Çünki diňe
bir şu ýylky üstünliklerimiz däl, eýsem, taryh
üçin uzak bolmadyk otuz ýyllyk ýolda ýetilen
belent sepgitleriň ählisi-de üç onlugy arka
atan beýik Garaşsyzlygymyzyň ýubileý to
ýuna halkymyzyň sowgadydyr.
Gar aşs yzlyk ýyllar ynd a, aýr at yn-da
Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenista
nyň Prezidenti wezipesine girişenden soňky
ýyllarda ýurdumyzyň ýüregi hasaplanýan
Aşgabat şäheri-de, ähli welaýatlarymyz-da
tanalmaz derejede ösüp-özgerdi. Paýtagty
myz ak mermere beslenip, düýbünden täze,
ýaşamak we işlemek üçin ähli amatlyklary
bolan ajaýyp şähere öwrüldi. Täze-täze
obalardyr şäherçeler, ýaşaýyş-durmuş we
med en i maks atly bin alar toplum-toplum
gurlup, welaýatlarymyz döwrebap keşbe
eýe boldy. Ençeme zawod-fabriklerdir kär
hanalar, demir ýollardyr awtoulag ýollary,
köprülerdir estakadalar, howa menzilleridir
Türkmenbaşy Halkara deňiz porty guruldy.
Horm atly Prez id ent im iz iň oýlan yş ykly
hem-de öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde
Garaşsyzlyk ýyllarynda döwlet durmuşynyň
ähli ugurlarynda ýetilen belent sepgitler, Wa
tanymyzyň bedew batly köpugurly ösüşleri
biziň ählimizi buýsandyrýar. Çünki diňe bir öz
döwletimiz ýa-da halkymyz üçin däl, eýsem,
dünýäniň ähli döwletleri, halklary üçin hem
bähbitli bolan ol işler Garaşsyz, baky Bitarap
Watanymyzyň, milletimiziň halkara abraýy
ny örän belentliklere göterdi. Muňa bolsa
edil öz watandaşlarymyz ýaly, Ýer ýüzüniň
dürli döwletlerinde kowçum bolup ýaşaýan
türkmen doganlarymyz hem örän guwan
ýarlar. Sebäbi Gahryman Arkadagymyzyň:
«Eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygyny al
magy diňe bir Türkmenistanyň raýatlarynyň
däl, taryhyň dürli döwürlerinde Ýer ýüzüniň
ençeme ýurtlaryna düşen ildeşlerimiziň hem
ykbalyna täsir etdi. Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmen döwleti dünýäniň ähli türk
menleriniň ata Watanyna öwrüldi» diýşi ýaly,
birmahallar ykbal nesibesi daşary ýurtlara
çeken türkmenleriň, olaryň nesilleriniň ählisi
indi Garaşsyz Türkmenistany özleriniň ata
Watany hasaplaýarlar. Ata Watanymyz, be
lent ynsanperwer Prezidentimiz dünýä türk
menleriniň seždegähine öwrülip, olaryň ruhy
dünýäsine joşgun hem ynam nuruny çaýýar.
Şu ýyl döwlet Garaşsyzlygymyz bilen ýa
şytdaş Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer
birleşiginiň döredilenine hem 30 ýyl boldy. Bu
döwürde Birleşik dünýäniň dürli ýurtlarynda
ýaşaýan türkmenler bilen dostlukly gatna
şyklaryň we ynsanperwer hyzmatdaşlygyň
ösdürilmegine, halkymyzyň medeniýetiniň,
sungatynyň, taryhynyň, medeni mirasynyň
öwrenilmegine we halkara jemgyýetçiliginde
wagyz edilmegine gönükdirip iş alyp bar
dy. Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň
16-njy dekabrynda ýurdumyzyň jemgyýetçi
lik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylarynyň
gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk
arkaly geçiren iş maslahatynda DTYB-yň
işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen
geljekde edilmeli işler dogrusynda ýekänýekän durup geçdi. Şonda milli Liderimiz
Birleşigiň daşary ýurtlardaky bölümleri ta
rapyndan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahatlary
we wagyz-nesihat çärelerini yzygiderli gura
maklygyň, BMG-niň Baş Assambleýasy tara
pyndan kabul edilen «2021-nji ýyl — Halkara
parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Ka
rarnamanyň ähmiýetini dünýä türkmenlerine
giňden düşündirmek maksady bilen onlaýn
maslahatlaryny geçirmekligiň, «Türkmen
dünýäsi» gazetinde dünýä türkmenleriniň
medeniýeti, däp-dessurlary, durmuşy hakyn
daky makalalara uly orun berilmeginiň, da
şary ýurtly türkmenler bilen «tegelek stoluň»
başyndaky söhbetdeşlikleri taýýarlamagyň,
sanly tehnologiýalaryň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, dünýä türkmenleri bilen ge
çirilýän halkara çärelerde türkmen diliniň,
edebiýatynyň, sungatynyň, däp-dessurlary
nyň ösdürilmegini işjeňleşdirmegiň, daşary

ýurtly türkmenler bilen sanly ulgam arkaly
medeni-ynsanperwer ugurlardaky masla
hatlary, festiwallary geçirmekligiň, Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň da
şary ýurtlaryň ugurdaş düzümleri bilen ylym,
bilim, saglygy goraýyş, sport, ykdysadyýet,
işewürlik boýunça hyzmatdaşlygy has-da
giňeltmelidiginiň wajypdygyna aýratyn ünsi
çekip, zerur tabşyryklary berdi. Şeýle bolan
soň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bir
leşiginiň ýubileý ýylynda onuň geçen taryhy
ýoluna nazar aýlamak hem-de şu günlerki
alyp barýan işleri hakynda söhbet etmek
ýerlikli bolsa gerek.
Şu nukdaýnazardan, ilki bilen, Birleşigiň
taryhyna gysgaça ser salsak, daşary ýurt
larda ýaşaýan arkadaşlarymyz bilen me
deni-ynsanperwer gatnaşyklary saklamak,
türkmen halkynyň geçmişini, şol sanda dün
ýä türkmenleriniň taryhyny düýpli öwrenmek
maksady bilen 1990-njy ýylyň 1-nji iýulynda
paýtagtymyzda «Watan» türkmen jemgyýeti
döredilýär. Bu jemgyýet, turuwbaşdan, dün
ýäniň dürli döwletlerinde ýaşaýan arkadaş
larymyz bilen ynsanperwer gatnaşygy ýola
goýmak işine girişýär. Elbetde, ençe ýyllap
görmek arzuwyny çekip ýören mukaddes
topraklarynda erkinligiň mylaýym şemalynyň

mek, onuň Prezidentligine Türkmenistanyň
Prezidentini saýlamak karar edilýär.
Elbetde, maslahatda Birleşigiň gazetini
döretmek pikiri-de biragyzdan goldaw tapýar.
Şeýlelikde, 1991-nji ýylyň 11-nji sentýabryn
da Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan
«Dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşigi
niň müdiriýetiniň «Türkmen sesi» gazetini
döretmek hakynda» Karar kabul edilýär. Şol
Karar esasynda «Türkmen sesi» (häzirki
«Türkmen dünýäsi») gazeti 1991-nji ýylyň
1-nji oktýabryndan neşir edilip başlanýar.
Şu ýerde baky Bitarap döwletimiziň syýasy,
ykdysady, ruhy-medeni durmuşy, bedew
batly ösüşleri bilen daşary ýurtly doganla
rymyzy ýakyndan tanyşdyrmakda möhüm
orny eýeleýän «Türkmen dünýäsi» gazeti
niň-de mukaddes Garaşsyzlygymyz, Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi bilen
ýaşytdaş bolup, şu ýylyň güýzünde 30 ýa
şaýandygyny ýatlamak diýseň ýakymlydyr.
Düný ä türkm enler in iň I maslah atyn yň
yzys ür e, ýagn y 21-nji maýd a Birleş ig iň
Müdiriýetiniň birinji mejlisi geçirilip, onda
geljekki edilmeli işler, DTYB-yň maksatna
masy ara alnyp maslahatlaşylýar. Gurama
çylyk işleriniň çäklerinde Türkmenistanyň
Prezidentiniň 1991-nji ýylyň 20-nji iýunyn

GARAŞSYZLYK
we DÜNÝÄ TÜRKMENLERI

öwsüp başlandygy, Aşgabatda şeýle jemgy
ýetiň döredilendigi Watan didaryna teşne do
ganlarymyzda hoşallyk hem-de ruhubelentlik
duýgularyny oýarýar. Olar täze jemgyýetiň
döredilendigini oňlap hem goldap, dünýäniň
çar künjeginden seslenýärler. Şeýlelikde,
goňşy döwletlerimiz bolan Eýrandan hem-de
Owganystandan başga-da dünýäniň onlar
ça ýurdunda kowçum bolup ýaşaýan türk
menleriň bardygy ýüze çykarylýar. Olaryň
ýaşaýyş durmuşy, kesp-kärleri, ene dilimizi,
milli däp-dessurlarymyzy saklaýyşlary ylmy
esasda öwrenilip, «Dünýä türkmenleri» atly
kitap çap edilýär.
Elb etd e, şol döw ürd e düný äd äk i ähli
türkmenleri bir supranyň başyna jemlemek
maksady bilen «Watan» türkmen jemgyýeti
tarpdan döredilmändi. Eýýäm, geçen asyryň
togsanynjy ýyllarynda ýurtda garaşsyz, öz
başdak döwleti esaslandyrmak üçin syýasy
şertler mese-mälim duýlup ugrapdy. Beýik
akyldarymyz Magtymguly Pyragynyň «çoh
garaşan ajap eýýamynyň» gapylary mesaňa
görnüp, ýakyn wagtlarda Garaşsyzlygyň nur
ly Güneşiniň dogjakdygyny alamatlandyrýan
ykbal daňy mazaly agarypdy. Şeýle bolan
soň, halkymyz garaşsyz döwlet, erkin millet
bolmagyň aladasy bilen ýaşaýardy. Munuň
üçin, ilkinji nobatda, ene dilimize döwlet dili
hukugynyň berilmegini gazanmalydy. Bu
babatda oýlanyşykly hereket edilip, Türk
menistanyň çäginde kowçum bolup ýaşaýan
beýleki halkyýetleriň dillerini çäklendirmez
den, 1990-njy ýylyň 24-nji maýynda «Dil
hakynda» Kanunyň kabul edilmegi möhüm
taryhy waka boldy.
1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda kabul
edilen «Türkmenistanyň döwlet özygtyýar
lylygy hakyndaky Jarnama» bolsa agzybir
halkymyzyň Garaşsyzlygyň ýolunda äden
aýgytly ädimine öwrüldi. Şol aýgytly ädim
hem ählihalk sala salşygynda sesleriň ag
laba köplügi bilen 1991-nji ýylyň altyn güý
zünde döwletimiziň Garaşsyzlygyny hem-de
halkymyzyň özygtyýarlylygyny hukuk taýdan
kepillendiren «Türkmenistanyň garaşsyzlygy
we döwlet gurluşynyň esaslary» hakynda
Konst it us io n kan un yň kab ul edilm eg in e
getirdi. Şeýdip, 30 ýyl mundan ozal ata-ba
balarymyzyň ençeme asyrlyk arzuwy wysal
tapyp, dünýä kartasynda «Türkmenistan»
atly täze, Garaşsyz döwlet emele geldi.
Bu maglum atlar halk ym yz yň öz mu
kadd es topr ag ynd a Gar aşs yzlyk tug un y
parlatmak üçin oýlanyşykly ädimleri ädýän
günleri dünýä türkmenlerini ata Watanda bir
supranyň başyna jemlejek ynsanperwer jem
gyýeti döretmek başlangyjynyň dörändigine
şaýatlyk edýär. «Watan» türkmen jemgy
ýetiniň işjeň hereket etmegi netijesinde bu
başlangyç üstünlikli amala aşyrylyp, 1991-nji
ýylyň 18-nji maýynda 14 döwletde ýaşaýan
türkmenleriň wekilleriniň gatnaşmagynda
Aşgabat şäherinde Dünýä türkmenleriniň I
maslahaty geçirilýär. Bu maslahatda Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer birleşigini döret

daky Karary bilen Аşgаbаt şähеrindе Dün
ýä türkmеnlеriniň ynsаnpеrwеr birlеşiginiň
Ştаb-kwаrtirаsy döredilýär. Biraz öňe gidip
aýtsak, Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içindе
gazanan ajaýyp ykdysady, syýasy, mеdеni
üstünliklеrimiz, şöhratly taryhymyz, milli däpdеssurlarymyz bilеn ýüzýyllyklaryň dоwa
mynda dürli sеbäplеrе görä daşary ýurtlar
da mеkan tutan ildеşlеrimizi tanyşdyrmak,
оlar bilеn dоganlyk gatnaşyklaryny has-da
bеrkitmеk, bilim, ylym ulgamynda ýardam
etmеk, şеýlе hеm bu ugurda Birlеşigiň işini
kämillеşdirmеk, оnuň maddy-tеhniki binýa
dyny mundan bеýläk-dе pugtalandyrmak
maksady bilеn 2003-nji ýylda paýtagtymyz
daky «Mеkan» köşgi Dünýä türkmеnlеri
niň yns anpеrwеr birlеşig in iň ygtyý ar yn a
berilýär. Şondan soň, 2004-nji ýylyň 22-nji
oktýabrynda bu köşkde ilkinji gezek Dünýä
türkmеnlеriniň ynsanperwer birleşiginiň VIII
maslahaty geçirilýär. Şeýlelikde, bu kaşaň
bina birnäçe ýyllap dünýä türkmenleriniň
didarlaşýan, ata Watanymyzyň köpugurly
ösüşleri, hormatly Prezidentimiziň alyp bar
ýan beýik işleri, ynsanperwer ýardamlary
hakynda buýsançly çäreleriň, döwletli mas
lahatlaryň geçirilýän köşgüne öwrüldi.
Ind i öňk i gürr üň im iz e gaýd yp gels ek,
Türkmenistanyň Prezidentiniň 1991-nji ýy
lyň 30-njy awgustyndaky Каrаry bilеn Dün
ýä türkmеnlеriniň ynsаnpеrwеr birlеşiginiň
Düzg ünnаmаsy rеsmilеşdir ilý är hem-de
Birlеşigiň Diwany hаkyndаky Düzgünnаmа
tassyklanýar. Ýeri gelende aýtsak, şol ýylyň
25-28-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde
Dünýä türkmеnlеriniň ynsаnpеrwеr birlеşi
giniň Мüdiriýеtiniň ikinji Меjlisi geçirilip,
onda Dünýä türkmеnlеriniň ynsаnpеrwеr
birlеşiginiň «Türkmеn sеsi» gаzеtiniň Düz
günnаmаsy tаssyklаnylý ar. Bu mejlisd e
Birleşigiň nyşanyny hem-de baýdagyny dö
retmek baradaky meselä-de seredilip, ýörite
bäsleşik yglan edilýär. Bäsleşigiň jemleri
boýunça Dünýä türkmеnlеriniň ynsanper
wer birleşiginiň 1993-nji ýylda bolan II mas
lahatynda Ý.Baýramowyň çeken baýdagy
hem-de Р.А.Bаlýan bilen S.N.Каzаnsеwiň
çeken nyşany köpçülik tarapyndan makul
görlüp, Birleşigiň esasy nyşanlary hökmünde
kabul edilýär.
1993-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkme
nistanyň Prezidenti «Dünýä türkmеnlеriniň
gumаnitаr birlеşiginiň «Ynsаnpеrwеrligiň
sаrpаsy» nyşаnyny dörеtmеk hаkyndа»
Каrаra gol çekýär. Şol Каrаr bilеn nyşаnyň
Düzgünnаmаsy hеm-dе ýazgysy tаssyklаnyl
ýar. Ýeri gelende, häzirki döwre çenli Birleşi
giň ýerli we daşary ýurtly işjeň agzalarynyň
onlarçasynyň bu nyşana mynasyp bolandy
gyny-da aýdasymyz gelýär.
Geçen döwürde Dünýä türkmenleriniň yn
sanperwer birleşiginiň ýigrimi iki maslahaty
geçirilip, Birleşigiň işi ýyl-ýyldan kämilleş
di. Her gezekki maslahata dünýäniň dürli
döwletlerinde kowçum bolup ýaşaýan türk
menleriň wekilleri çagyrylyp, ynsanperwer
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ugurlardaky gatnaşyklary pugtalandyrmak,
ata Watanymyzda amala aşyrylýan beýik
işleri dünýä ýaýmak ýaly meseleler boýunça
täsirli çykyşlar edildi.
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer bir
leşiginiň Diwany özüniň 30 ýyllyk ýolunda
Ýer ýüzündäki türkmenleriň taryhy boýunça
halkara konferensiýalarynyň birnäçesini ge
çirip, ylmy tezislerdir kitaplary neşir etdirdi.
Sözümiz gury bolmaz ýaly käbir maglumat
lara salgylansak, Аziýa, Ýewrоpа hеm-dе
Аmеrikа ýurtlаrynyň 15-sindеn аlymlаryň,
şon uň ýaly-da dаşаry ýurtlаryň 10-а
gоlаýyndаn 20 töwеrеgi аdаmyň hоrmаtly
myhmаn hökm ündе gаtnаşmag ynd a
1993-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda
bolan I hаlkаrа ylmy mаslаhаty örän täsirli
hem netijeli geçdi. Bu maslahatda edilen
çykyşlaryň esasynda «Türkmеn hаlkynyň
gеlip çykyşynyň, dünýä ýaýrаýşynyň wе
оnuň döwlеtiniň tаryhynyň mеsеlеlеri» atly
ylmy kitap neşir edildi.
Dünýä türkmеnlеrini öwrеnmеk bоýunça
II halkara ylmy maslahaty hem 1996-njy
ýylda Аşgabatda gеçirildi. Oňa dünýäniň
dürli ýurtlarynda ýaşaýan arkadaşlarymyzyň
wеkillеri gatnaşyp, türkmеnlеriň taryhy wе
gеlip çykyşy (etnоgеnеzi), mеdеni mirasy,
häzirki ýaşaýyş durmuşy, kesp-kärleri bara
da anyk maglumatlara salgylanyp ylmy we
habar görnüşindäki çykyşlary etdilеr.
Bulardan başga-da, Dünýä türkmеnlеriniň
ynsanperwer birleşiginiň VIII maslahatyna
çagyrylan daşary ýurtly türkmenleriň wekilleri
2004-nji ýylyň 22-23-nji oktýabrynda ame
rikan alymy R.Pampеlliniň Türkmеnistana
arhеоlоgik ekspеdisiýasynyň 100 ýyllygyna
bagyşlanyp geçirilen «Türkmеnistan Änеw
mеdеniýеtiniň wе ak bugdaýyň Watany
dyr» atly halkara ylmy maslahatyna işjeň
gatnaşdylar.
Ýer i gelend e, Birleş ig iň «Düný äd äk i
türkmеnlеr», «Hytаý türkmеnlеri», «Dünýä
türkmenleriniň gumanitar birleşigi», «Eýrаn
türkmеnlеriniň edеbi durmuşy», «Baýram
han türkmen we onuň döwri» ýaly birnäçe
kitaby neşir etdirip, halk köpçüligine ýetiren
digini-de aýtmak isleýäris.
Ýer ýüz ün iň dürli künjeg ind e mesg en
tut an dog anlar ym yz a ýüzlen ip, «Düný ä
türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi arkaly
asyrlarboýy ata Watany küýsäp gelen da
şary ýurtly arkadaşlarymyza Türkmenistan
bilen ýakyn aragatnaşyk saklamak üçin ähli
mümkinçilikler döredilendir. Siziň üçin ata
Watanyň gapylary giňden açykdyr» diýýän
hormatly Prezidentimiz Birleşigiň işiniň döw
rebap ösdürilmegi, dünýä türkmenleri bilen
ynsanperwer gatnaşyklarymyzyň geriminiň
giňemegi üçin ähli mümkinçilikleri döretdi.
Gahryman Arkadagymyzyň türkmenleriň
kowçum bolup ýaşaýan döwletlerine bolan
saparlarynyň çäklerinde olar bilen duşuşyp,
hal-ahwal soraşmagy, kesp-kärleri bilen gy
zyklanmagy dünýä türkmenleri üçin ömür
ýatdan çykmajak ýakymly pursatlara öwrüldi.
Türkmenistanyň daşary ýurtly türkmen
leriň ýaşaýan ýurtlaryna, aýratyn-da goňşy
Owganystan döwletine yzygiderli berýän yn
sanperwer kömekleri hem ýörite ýatlanylma
ga mynasypdyr. Ata-babalarymyzyň kyn gü
nünde goňşa ýardam etmek baradaky belent
adamkärçilik sypatlaryny döwrebap dowam
etdirýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow şu ýylyň 29-njy awgus
tynda Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl
Mişel bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde
hem Türkmenistanyň Owganystana yzygi
derli ynsanperwer kömeklerini berýändigini,
hereket edýän şertnamalara laýyklykda bir
näçe ugur boýunça arzan bahadan elektrik
energiýasynyň iberilýändigini, bu ýurtda
Türkmenistanyň serişdeleriniň hasabyna
mekd epler iň, hass ah an alar yň, metjid iň
gurlandygyny belläp, goňşy döwletde pa
rahatçylygyň ýola goýulmagy üçin mundan
beýläk-de yzygiderli ynsanperwer kömegini
bermäge taýýardygyny aýtdy. Elbetde, bu
kömekleri üçin Owganystanyň köpmilletli
halky Türkmenistandan hem-de türkmen
Liderinden elmydama hoşal bolýarlar.
Hoş allyg a ýugr ulan şeýle duýg ular yň
hormatly Prezidentimiziň sahawaty bilen
Türkmenistanyň serişdeleriniň hasabyna
türkmen telekeçileriniň Russiýa Federa
siýasynyň Astrahan oblastynyň Priwolžsk
raýonynyň Funtowo obasynda gurup beren
Magtymguly Pyragy adyndaky orta mekde
biniň mugallymlarydyr okuwçylarynyň-da,
«Dostluk» atlandyrylan döwrebap çagalar
bagynyň gujagyna dolan Moldowa Respub
likasynyň Gagauziýa Awtonom çäkli düzü
miniň Wulkaneşt etrabynyň Çişmikioý oba
synyň körpeleridir uly ýaşlylarynyň-da kalp
töründen joşup çykýandygy gümansyzdyr.
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy
boýunça 2008, 2009, 2010-njy ýyllaryň ap
rel aýynda Köpetdagy etekläp oturan aja
ýyp Ahal ýaýlasynda Dünýä türkmenleriniň
ynsanperwer birleşiginiň guran «Özgeriş
ülkesi — türkmen ýaýlasy» atly halkara fes
tiwalynyň hem örän täsirli geçendigini ýat
lamak isleýäris. Aýdym-sazyň hoş owazyna
eýlenen şol çärelerde bäş welaýatymyzyň
folklor toparlary bilen bir hatarda, dünýäniň
birnäçe döwletinden gelen arkadaşlarymyz
özler in iň milli med en iý etler in i, däp-des
surlaryny, urp-adatlaryny, milli senetlerini,
sungatlaryny hakyky bolşunda görkezdiler.
Şeýle bolansoň, şol festiwallaryň dünýä
türkmenleriniň agzybirliginiň has-da pugta
lanmagyna, daşary ýurtly türkmenleriň ata
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(Başlangyjy 3-nji sahypada)
Watanymyza söýgüsiniň, Gahryman
Arkadagymyza bolan hoşallyk duýgu
larynyň öňküden-de joşly bolmagyna
oňyn täsirini ýetirendigine şübhesiz
ynanýarys.
Hormatly Prezidentimiziň howandar
lygy netijesinde daşary ýurtly türkmen
ler döwlet derejesinde geçirýän çärele
rimize, maslahatlarymyza, dürli forum
lardyr festiwallara işjeň gatnaşdyrylýar.
Täjigistanly Döwlet Kullakowyň, owga
nystanly Muhammet Jora Tahyrynyň
Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy»
diýen belent ada mynasyp bolmaklary,
özbegistanly aýdymçy Kemaleddin Mu
hanowyň, täjigistanly aýdymçy Penji
Annaýewiň, eýranly aýdymçy Muham
met Geld in ejad yň Türkm en ist an yň
Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry»
atly bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan
edilmekleri, ýene-de ençeme daşary
ýurtly arkadaşlarymyzyň döwletimiziň
orden-medallaryna, Birleşigiň «Ynsan
perwerligiň sarpasy» nyşanydyr Hormat
hatlaryna mynasyp bolmaklary milli
Liderimiziň dünýä türkmenlerine ýüzle
nip: «Sizi öz halkymyzdan aýry görme
ýäris» diýen sözleriniň anyk durmuşda
şöhlelenmesidir.
Ýer ýüz ün iň islend ik künjeg in
de ýaş aý an türkm enler iň horm atly
Prezidentimiziň Karary bilen 2024-nji
ýylda 300 ýyllygy uludan belleniljek
nusgawy şahyrymyz Magtymguly Py
raga hormat-sarpasy diýseň belentdir.
Olar akyld ar şah yr y ruh y halyp as y
hasaplap, onuň many-maňyzly goşgu
laryny ruhubelentlik çeşmesi hökmün
de görýärler. Magtymguly Pyragynyň
heýkeline sežde etmeklik bolsa, dünýä
türkmenleri üçin ata Watanyň topragy
na, belent mukaddeslige sežde edilen
ýaly görülýär. Şoňa görä, daşary ýurt

larda kowçum bolup ýaşaýan türkmen
leriň käbir medeni jemgyýetleriniň öz
ýaşaýan ýerlerinde milletimiziň beýik
akyldarynyň heýkelini oturtmaga ýar
dam berilmegini sorap, öz döwründe
ata Watanymyza haýyşnama bilen ýüz
tutandyklaryny bilýäris. Magtymguly
Pyr ag yn yň 2008-nji ýylyň maý ynd a
Russiýa Federasiýasynyň Stawropol
ülk es ind e, 2009-njy ýylyň maý ynd a
Astrahan oblastynda, 2012-nji ýylyň
mart aýynyň ilkinji güni bolsa Türki
ýe Respublikasynyň paýtagty Ankara
şäherinde ýurdumyzyň medeniýet we
sungat işgärleriniň wekilçilikli topary
nyň gatnaşmagynda dabaraly açylan
heýkelleri Gahryman Arkadagymyzyň
sahawatyndan, dünýä türkmenleriniň
isleg-arzuwlaryna aýratyn üns bilen se
redýändiginden aýdyň mysallardyr. Ýeri
gelende aýtsak, türkmen akyldarynyň
bu heýkelleriniň meşhur türkmen heý
keltaraşy Saragt Babaýew tarapyndan
türkmen topragynda ýasalmagyndada uly many bardyr. Çünki Garaşsyz
Türkmenistandan baran ol heýkeller
ata Watanyň bir parçasy bolup, daşary
ýurtly doganlarymyza elmydama atababalarynyň ömür süren mekanyny
ýatladyp, olaryň kalplaryny Watan mä
hiri bilen ýyladar.
Işlerini döwre laýyk üýtgedip gura
ýan Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer
birleşigi «Türkmen dünýäsi» gazetiniň
redaksiýasy bilen bilelikde döwrümiziň
bedew batly ösüşlerini, köpöwüşginli
milli miraslarymyzy, mukaddes Garaş
syzlyg ym yz yň düný ä türkm enler in e
beren bagtyny wasp edip, giň halkara
jemgyýetçiligine ýaýýan makalalaryň,
goşgulardyr kyssa eserleriniň döredi
jilik bäsleşiklerini-de gurap durýar. Şu
ýerde döwlet Baştutanymyzyň geçen
ýylyň 16-njy dekabrynda ýurdumyzyň
jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň

GARAŞSYZLYK
we DÜNÝÄ TÜRKMENLERI

ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda san
ly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren
iş maslahatynda beren tabşyryklaryn
dan ugur alyp, üstümizdäki ýylda hem
Düný ä türkm enler in iň yns anp erw er
birleşiginiň «Türkmen dünýäsi» gazeti
bilen bilelikde «Garaşsyzlyk, Bitaraplyk
— nurly daňyň atany, Türkmenistan —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany» atly döredijilik bäsleşigini yglan
edendigini ýatlamak isleýäris.
Dünýä türkmenleriniň wekilleriniň
ýurdumyzda geçirilýän beýleki bäs
leş ikler e-de işjeň gatn aşý and yg yn y

bellemek gerek. Oňa mysal hökmün
de ýekeje pursady ýatlasak, hormatly
Prezidentimiziň başlangyjy boýunça
2009-njy ýylyň oktýabr aýynyň ilkinji
günlerinde paýtagtymyzda geçirilen
«Türkmen milli tagamlary» atly bäs
leşige dürli döwletlerden bolan dünýä
türkmenleriniň birnäçesi özleriniň milli
tagamlary bilen gatnaşyp, bäsleşigiň
ýörite sowgatlaryna mynasyp boldular.
2010-njy ýylyň 18-20-nji awg us
tynd a gojam an Haz ar yň ken ar ynd a
bolan estrada aýdym-saz toparlarynyň
«Awaza — 2010» atly halkara festiwaly

hem özboluşly sungat bäsleşigini ýatlat
dy. Oňa täjigistanly türkmen aýdymçysy
Penji Annaýew hem-de owganystanly
türkmen aýdymçysy Mahmud Şirmu
hammet ogly gatnaşyp, üstünlikli çykyş
etdiler.
Çäkli gazet makalasynyň dowamyn
da dünýä türkmenleriniň ynsanperwer
birleşiginiň alyp barýan işleri hakynda
doly gürrüň edip bilmejegimiz düşnük
lidir. Emma ýazgymyzyň dowamynda
ýatlan käbir maglumatlarymyzyň özem
dör ed ilen gün ünd en bär i Birleş ig iň
daş ar y ýurt bölümler in iň üst i bilen
ynsanperwerligi, parahatçylygy, agzy
birligi, ynanyşmagy wagyz etmekde,
halklar yň aras ynd a dost-dog anlyk
gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda, mil
letimiziň müňýyllyklaryň dowamynda
kämilleşdirip, biziň günlerimize ýetiren
medeniýetini, däp-dessurlaryny, älem
goşar öwüşginli milli miraslaryny dünýä
ýaýmakda uly işleri alyp barandygyna
şaýatlyk edýär.
Şu ýerde milli Liderimiziň geçen ýy
lyň aýagynda sanly wideoaragatnaşyk
arkaly geçiren iş maslahatynda Dünýä
türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi
niň öňünde duran wezipeler hakynda
birin-birin aýdyp, olary ýerine ýetirmek
babatda beren tabşyryklarynyň Birle
şigiň işine täze bat berendigini aýtmak
isleýäris. Şol tabşyryklardan ugur alyp,
Birleşigiň hünärmenleriniň sanly ulgam
arkaly DTYB-yň daşary ýurt bölümle
riniň işleri bilen yzygiderli gyzyklanyp
durmaklary, ata Watanymyzyň Garaş
syzlygynyň 30 ýyllygyna, şeýle hem
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna
bagyşlap geçirýän çäreleriniň netijeli
bolmagy üçin berýän goldawlary, döw
letimiziň belli senelerine hem-de esasy
baýramçylyklaryna bagyşlap, ýurdu
myzda ýaşaýan we zähmet çekýän
daşary ýurtly türkmenleriň gatnaşma

gynda yzygiderli geçirýän çäreleri ýörite
bellenilmäge mynasyp.
Häli-şind i teleý aýlymlard a dün
ýä türkm enler in iň gatn aşm ag ynd a
«teg elek stol» gepleş ikler i gur alyp,
«Türkm en düný äs i» gaz et ind e ma
kalalar ýerleşd ir ilip, olard a Gar aş
syzlyk ýyllar ynd a ata Wat an ym y
zyň bedew batly ösüşleri, Gahryman
Arkadagymyzyň türkmenleriň ýaşaýan
ýurtlaryna berýän ynsanperwer kömek
leri, türkmen edebiýaty, taryhy, däpdessurlary hakynda täsirli söhbetler
edilýär. Ozallar metbugata mümkinçiligi
çäkli bolan daşary ýurtly türkmenler hor
matly Prezidentimiziň başlangyjy bilen
gazetler elektron görnüşe geçensoň,
ata Watanymyzda çap edilýän islendik
gazeti internet arkaly gyzgyny bilen
görüp bilýändiklerini aýdýarlar. Milli
teleýaýlymlarymyz bolsa dünýä türk
menleriniň aglabasy üçin köpden bäri
elýeterlidir. Bu zatlar Garaşsyzlygymy
zyň gazananlaryny Ýer ýüzünde wagyz
etmekde hem möhüm ähmiýete eýedir.
Garaşsyzlyk saýasynda otuz ýaşy
arka atan Dünýä türkmenleriniň yn
sanperwer birleşiginiň hem-de «Türk
men dünýäsi» gazetiniň işgärleriniň,
düný ä türkm enl er in iň Gahr ym an
Arkadagymyza sagbolsunlary soňsuz
dyr. Goý, ata Watanymyzyň halkyny
bagtyýar durmuşda ýaşadýan, dünýä
türkmenlerini howandarlyk ganaty bilen
penalaýan milli Liderimiziň jany sag, öm
ri uzak, döwletli tutumlary rowaç bolsun!
Purs atd an peýd alan yp, horm atly
Prezidentimizi, şeýle hem ähli watan
daşlarymyzy, daşary ýurtly türkmen do
ganlarymyzy beýik Garaşsyzlygymyzyň
hem-de DTYB-yň 30 ýyllygy bilen tüýs
ýürekden gutlaýaryn!
Döwrangeldi AGALYÝEW,
Türkmenistanyň at gazanan
žurnalisti.

GARAŞSYZLYGYŇ 30 ÝYLLYGYNA
ARKADAGYM,
ADYŇ BILE!

Gaýratyň, kuwwatyň bile,
Arkadagym, adyň bile!

Dört pasylda güller gülýär,
Çüwdürimler göge galýar,
Kalplary heýjana salýar,
Gyrat kimin badyň bile,
Arkadagym, adyň bile!

Çekilýär dostluk ýollaryň,
Uzar doganlyk gollaryň,
Wysal bolar arzuwlaryň,
Ýakyn hem-de ýadyň bile,
Arkadagym, adyň bile!

Mermerden gurup jaýlary,
Goşadan tutup toýlary,
Şatlykdan gurşap öýleri,
Bagt boýlar, şöhratyň bile,
Arkadagym, adyň bile!

WATANA SÖÝGI

Dolduraýyn ýüregiňi,
Gursakdaky gorum bile.
Halallaýyn çöregiňi,
Başarnygym, zorum bile.

Bagtdan doly günleriňe,
Ballar bolup gatylaýyn.
Gülüp duran gülleriňe,
Bahar bolup çatylaýyn.

Goşa gelýän toýlaryňda,
Şirwan perdelerden gopdum.
Kuýaşdan öň oýlaryňda,
Jümjüme gülleriň öpdüm.

Başyň täji tugum ýaly,
Gökde ganatym gereýin.
Bir bölek bulut mysaly,
Barlygyň baryn bereýin.

Säherler saýraýan guşlaň,
Söýgüsin gursagma atan.
Özgerişleň hem ösüşleň,
Aýdymda ýaňlanar, Watan!

Barlygyň bary Watan,
Barlygyň bir ýürekde.
Yssy mähriňi duýýan,
Güne meňzeş çörekde.

Gözleriň nury Watan,
Jennet içre çar bagym.
Bagtyň hakda aýdymdan,
Dolup dur-la gursagym.

Mahmal gujagyňda uklap,
Tämiz ýüregiňden ördüm.
Sarpaňy belentde saklap,
Şirin jandan eziz gördüm.

Öňe, öňe, öňe Watan,
Bagt diýip maksat tutan,
Säherleň mukamly atan,
Halka söýgiň oduň bile,
Arkadagym, adyň bile!

Gollaryň güýji Watan,
Billerimiň kuwwaty.
Ruhum galkyp, buýsanýan,
Kişňäninde dor aty.

Başlaryň täji Watan,
Uzaýar ak ýollaryň.
Bagtyýarlyk baýdagyn,
Pasyrdadýar illeriň.
Gülleriň müşki Watan,
Ösüşleriň demi sen.
Agzybirlik binýadyň,
Berkararlyk jemi sen.
Barlygyň bary Watan,
Barlygyň bir ýürekde.
Ýürekde söz tükenmez,
Ýazsam Watanym hakda.
Meýlis GARAJAÝEW.

Köňlümiň töri Watan,
Arzuwlar sende wysal,
Ak säheriň gaýmagyn,
Syrmagyň özem mysal.

PASYL ÇALŞYGYNDA
SAGLYGYŇYZA ÜNSLI BOLUŇ!
Gözel ülkämize güýz pasly ýetip geldi. Jöwzaly tomsuň öz ornuny
salkyn güýze beren häzirki günlerine il arasynda «pasyl çalşygy»
diýilýär. Pasyl çalyşýan döwürde adamlaryň birnäçesi işjeňliginiň
peselýändigini, işdäsiniň kesilýändigini aýdýarlar. Munuň sebäbi
howanyň ir ertir, giç agşam salkyn şemally, çigrekli, gündizine bol
sa yssy bolmagy, ýagny howanyň üýtgäp durmagy bilen düşündiril
ýär. Şu zatlary göz öňünde tutup, howa çalyşýan döwürde adamla
ryň öz saglygyny goramaklary üçin käbir maslahatlary ýatladýarys.
şardan gelip, bedeniň
gyzyp duran wagty so
wadyjydan sowuk suwy
ýa-da dürli şerb etler i
alyp içmekden saklan
maly. Eger-de daşardan
gelen wagtyňyz derlän
bolsaňyz, egin-eşikle
riňizi hökmany suratda
çalşyrmaly.
Ýuwunyp gelip, howa
sow ad yjyn yň öňünd e
durmaly däl, onuň öňün

de ýatmakdan saklan
maly.
Ýiti respirator kese
lin iň ýüz e çykm azly
gy üçin, arass aç ylyk
düzg ünler in i doly we
dogry berjaý edip, öý
lerde çygly arassalaýyş
işler in i ýyg y-ýyg yd an
geç ir ip durm aly. Her
gezek daşardan geleni
ňizde, nahardan öň we
soň elleriňizi sabynlap

ýuwmagy endige öwür
meli. Otaglarda müň bir
derdiň dermany üzärligi
tütedip, soňundan aý
nalary açmaly we onuň
tüssesini çykarmaly.
Irden hem-de agşam
çigr ekli how ad a ýeň il
geýn ip, bed en iň üşe
megine, ýiti respirator
keseliniň ýüze çykma
gyn a ýol berm äň. Şu
düzgünleri berjaý etse
ňiz, janyňyz elmydama
sagat bolar.
Sona
ILMUHAMMEDOWA,
Aşgabat şäher
4-nji saglyk öýüniň
şepagat uýasy.

 Elleriňizi ýygy-

ýygydan sabynlap
ýuwuň!

 Öýüňizden da
GÜN
URMASYNDAN
GORANYŇ!

şary çykanyňyzda
agyz-burun örtügi
ni dakynyň!

 Iki metrden az

bolmadyk howpsuz
araçägi saklaň!

GAZETIŇ 25-nji
AWGUSTDAKY SANYNDA
ÇAP EDILEN KROSSWORDYŇ
JOGAPLARY

BAŞ REDAKTOR
BATYR MYRADOW

1991-nji ÝYLYŇ OKTÝABRYNDAN BÄRI ÇYKÝAR. GAZET A ÝDA IKI GEZEK ÇYKÝAR.

Şägirt:
— Durmuşyň hemişe ajysy-da, süýjüside bolýarmy?
Halypa:
— Hawa, ýöne adamlaryň käbirleri go
wy bir zat tapýarlar-da, bar ünsüni şoňa
jemleýärler.
— Şol gowy zady nädip tapmaly, duý
maly?
— Ol aňsat, eger sen bir zada gynan
ýan bolsaň, sen geçmişiň bilen ýaşaýaň,
eger sen bir zady alada edýän bolsaň,
onda sen geljek bilen ýaşaýaň, eger-de
sen lezzeti we ýeňilligi duýýan bolsaň,
diýmek sen häzirki wagtda ýaşaýaň.
Halypa onuň gözlerine seredip, sözü
niň üstüni ýetiripdir:
— Häzir sen nirede?

ÇÄGE WE DAŞ

KESELIGINE: 1. Aý (köne söz). 6. Her bir
zada owadanlyk, görk berýän dürli zatlar. 9.
Aşyk oýnunyň bir görnüşi. 10. Ýokary, beýik
(köne söz). 12. Gapan, duzak (köne söz).
13. Közüň üstünde daglanyp bişirilýän et.
14. Çeper edebiýata degişli bolan. 15. «... ga
dyryn ýortan biler, ýaý gadyryn — dartan»
(nakyl). 17. Mähriban ynsan. 19. Reňk. 21.
Bir zadyň hasabyny ýöretmek üçin mukdar
düşünje, ululyk. 24. Miwe. 25. Çalaja öwüsýän
ýel, öwüsgin. 26. Mallara bermek üçin zerur
bolan arpa, däne, sarun, künjara ýaly iýmitler.
27. Aýry-aýry düşünjeleri aňlatmak üçin hyz
mat edýän dil birligi. 29. Goşa toýnakly öý haý
wany. 31. Derwüş (köne söz). 32. Altyn, tylla,
gyzyl. 34. «... ýatsa ýaman, syrkaw — gezse»
(nakyl). 36. Baýlyk, maýa. 38. Çölde ýaşaýan
süýdemdiriji haýwan. 39. Sowa, gyýtak.

ESASLANDYRYJYSY —
TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETI

SEN HÄZIR NIRED E?

Rus dilinden terjime eden
Aýgözel GELDIMYRADOWA,
Magtymguly adyndaky Türkmen
döwlet uniwersitetiniň talyby.

K R O S SW O R D

Nazarlaýar ösüşleri,
Bilimli bagtly ýaşlary,
Arşa ýetirdiň başlary,

Sport bilen yzygiderli
meşg ullaný an adam
larda kesele garşy gö
reşm ek ukyb y ýok a
ry bolýar. Şonuň üçin,
adamlaryň arassa ho
wada gezelenç etmek
leri, sport maşklary bi
len meşgullanmaklary
möhümdir.
Gündizlerine yssy ho
wan yň dow am edý än
häzirki günlerinde da

BUÝSANÇLY GOŞGY

DIKL IG IN E: 1. San, mukd ar taýd an kän.
2. Suwdan geçmek üçin biri-birine berkidilip ýa
salan birnäçe agaç. 3. Ýurdumyzda bir welaýat.
4. Hepdäniň bir güni. 5. Reňk. 7. Bir zat üçin ýörite
edilen daşlyk. 8. Bir zadyň özeni, düýbi. 11. Dyngy
belgi. 16. Suwsuzlyga çydamly pürli agaç. 17. Açyk
gyzyl reňk. 18. Geljek gün, erte. 19. Ownujak suw
damjalary görnüşinde sepelenip ýere düşýän ýag
myr. 20. Gyzyl reňkli gymmatbaha daş. 21. Gowy
görmek duýgusy. 22. Tertip-düzgün. 23. Himiki
element. 28. Ullakan giň jaý. 30. Däp-dessur, adat.
31. Gyz ady. 32. Çig mal serişdeleri. 33. Takyrlarda
suw ýygnanýan oý ýer. 35. Fiziki jisim. 36. 16 kg
deň agyrlyk ölçeg birligi. 37. Wodorodyň we kis
lorodyň himiki birleşmesi.
Düzen Aýmyrat AHMEDOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň
mugallymy.

KESELIGINE: 2. Dür. 5. Towşana. 8. Kelte. 9. Myrat.
13. Deşer. 14. Ant. 15. Gawun. 18. Demri. 19. Gyşyň.
21. Gulanyň. 22. Tal.
DIKLIGINE: 1. Düýşi. 3. Dosta. 4. Andyz. 6. Bereket.
7. Sakawyň. 10. Ýel. 11. Ene. 12. Duz. 16. Arzuw.
17. Sygyr. 20. Barak.

Günlerde bir gün iki dost tebigata syýa
hat edip ýörkäler, hiç zat ýok ýerden biri
beýlekisiniň göwnüne degipdir. Jan ýaly
dostundan beýle ýagdaýa garaşmadyk
kişi bu hadysa gynansa-da, hiç zat diý
mändir. Gynanjyny çägäniň ýüzüne: «Şu
gün iň gowy dostum meniň göwnüme
degdi» diýen ýazgy bilen beýan edipdir.
Olar ýoluny dowam edipdirler. Ertesi
gün kölde suwa düşmekçi bolupdyrlar.
Hälki göwnüne deglen kişi tasdan gark
bolan eken, emm a dosty ony halas
edipdir. Ol özüne gelenden soň, daşyň
ýüzüne: «Şu gün iň gowy dostum meniň
janymy halas etdi» diýip, ýazgy ýazypdyr.
Bir gün-ä dostunyň göwnüni ynjydan,
beýleki günem onuň janyny halas eden
kişi muňa haýran galyp:
— Men seniň göwnüňe degenimde
sen çäg ä ýazd yň, emm a häz ir wel in
daşa ýazýarsyň, munuň sebäbi näme?
— diýipdir.
Dosty:
— Haçanda biri göwnümize degende,
şemal pozup geçer ýaly ony çägäniň ýü
züne ýazmaly, emma kimdir biri gowulyk
etse welin, ony ýatdan çykarmaz ýaly
daşa ýazmaly, şonda hiç hili şemal ony
pozup bilmez — diýipdir.
Taýýarlan Mähri HOJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň talyby.
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