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belent sepgitler we
aýdyň maksatlar

9-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslaha
tyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň
daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen 2020nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi hem-de şu
ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Maslahata Mi
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, degişli
düzümleriň hem-de ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ýol
başçylary gatnaşdylar.

Döwlet
Baştutanymyz
gün tertibini yglan edip, Bi
tarap döwletimiziň Garaşsyz
lygyny alanyna şu ýyl 30 ýyl
dolýandygyny belledi. Geçen
döwrüň dowamynda Türk
menistan parahatçylyk söýüji,

Resmi habar
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk
döwründe Türkmenistanyň hemişe
lik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüji
lik we hoşniýetli daşary syýasatyny
amala aşyrmakda, daşary ýurt döw
letleri bilen syýasy, söwda-ykdysady,
ylym-bilim, medeniynsanperwer we
beýleki ugurlardaky gatnaşyklaryny
ösdürmekde we berkitmekde, daşa
ry ýurtlarda Türkmenistanyň döw
let bähbitlerini, daşary ýurtlardaky
Türkmenistanyň raýatlarynyň hemde ýuridik şahslarynyň hukuklaryny

ygtybarly hyzmatdaş döwlet
digini bütin dünýä äşgär edip,
özbaşdaklyk syýasatyny gy
şarnyksyz ýöredip geldi.
Häzirki döwürde hem
Bitarap döwletimiziň daşa
ry syýasat ugruny durmuşa
we kanuny bähbitlerini goramakda
we ýurdumyzyň abraýly halkara
guramalar bilen netijeli gatnaşykla
ryny giňeltmekde şahsy goşandyny
goşan Türkmenistanyň diplomatik
gullugynyň işgärlerini sylaglamak
maksady bilen, Türkmenistanyň Pre
zidenti Karara gol çekdi. Resminama
laýyklykda, “Türkmenistanyň ussat
diplomaty” diýen tapawutlandyryş
nyşany döredildi hem-de bu nyşan ha
kyndaky Düzgünnama, nyşanyň ýaz
gysy we şahadatnamasynyň nusgasy
tassyklanyldy.

(TDH).

geçirmek, parahatçylyk sö
ýüji, hoşniýetli goňşuçylyk
gatnaşyklaryny
ösdürmek,
«Açyk gapylar» ýörelgesi
ni amala aşyrmak boýunça
köp tagallalar edilýär diýip,
hormatly Prezidentimiz nyg
tady. Bu ugurda Daşary işler
ministrligi, beýleki döwlet
lerdäki ilçihanalarymyz we
konsullyklarymyz uly işleri
alyp barýarlar. Olar ata Wata
nymyza mynasyp wekilçilik
edip, gazanýan üstünlikleri
mizi giňden dünýä ýaýýar
lar, Bitaraplyk syýasatymyzy
iş ýüzünde amala aşyrýarlar.
Hoşniýetli hyzmatdaş hök
münde Bitarap Türkmenista
nyň halkara abraýyny barha
artdyrýarlar diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady.
Eýsem berkarar döwleti
miziň daşary syýasatda ga
zanan üstünliklerini has-da
berkitmek, türkmen döwle
tiniň dünýädäki at-abraýyny
mundan beýläk-de ýokarlan
dyrmak üçin geljekde haýsy
ugurlara aýratyn üns bermeli,
daşary ýurtlar bilen syýasy,
ykdysady,
medeni-ynsan
perwer gatnaşyklary mun
dan beýläk nädip ösdürmeli?
Bitarap döwlet hökmünde
Ýer ýüzünde parahatçylygy
gorap saklamak, halklaryň
arasynda dost-doganlyk gat
naşyklaryny ösdürmek, hä
zirki döwrüň howplaryna we
wehimlerine garşy göreşmek

üçin bilelikde nähili hereket
etmeli? Halkara gurama
lar bilen gatnaşyklarymyzy
nähili täzeçe guramaly? Şu
gün şu soraglary ara alyp
maslahatlaşarys diýip, döw
let Baştutanymyz aýtdy we
maslahata gatnaşanlaryň ha
sabatlaryny diňledi.
Hormatly Prezidentimiz
döwletimiziň we jemgyýe
timiziň ösüşiniň esaslaryny
öwrenmäge hem-de ylmy
taýdan seljermäge, Bitarap
Türkmenistanyň içeri we da
şary syýasatyna, mähriban
halkymyzyň taryhy-medeni
gymmatlyklaryny
hem-de
däp-dessurlaryny wagyz et
mäge berilýän ünsüň örän
wajypdygyny nygtady.
Döwlet
Baştutanymyz
ylym-bilim işini işjeňleşdir
megiň, mowzuklaýyn mo
nografiýalary, döwletimiziň
bähbitlerine mynasyp wekil
çilik etmäge, Berkarar döwle
timiziň bagtyýarlyk döwrün
de gazanylýan uly üstünlikleri
wagyz etmäge ukyply ýokary
derejeli hünärmenleri taýýar
lamak üçin okuw kitaplaryny
işläp taýýarlamagyň wajyp
dygyny belledi.
Döwlet
Baştutanymyz
Türkmenistanyň döwletara
derejede dostlukly gatnaşyk
lary hem-de köptaraply hyz
matdaşlygy mundan beýläkde ösdürjekdigini, abraýly
halkara we sebit guramalary
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Ýakynda Türkmenistanyň Gazagystan
Respublikasyndaky Ilçihanasy we «Bo
bek»umumymilli hereketi»atly assosiasiýa
görnüşindäki ýuridiki şahslaryň birleşigi,
şeýle hem M.Auezow adyndaky Günorta-Gaza
gystanyň Döwlet uniwersiteti bilen bilelikde
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň
şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenista
nyň Bitaraplyk syýasaty: halkara hyzmatdaş
lygyň we ösüşiň parahatçylykly ýoly»atly ylmy
maslahaty wideo görnüşinde geçirildi.
Maslahatyň barşynda gatnaşyjylar türk
men halkyny bu şanly sene bilen gutladylar
we Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň
sebitde parahatçylygyň we howpsuzlygyň
pugtalandyrylmagyna itergi bermek arkaly
sebitiň ýurtlarynyň we dünýä döwletleriniň
arasynda parahatçylykly, dostlukly hem-de
özarabähbitli gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdü
rilmegine ýardam edýändini belläp geçdiler.

g mail.

bilen oňyn gatnaşyklary gi
ňeltjekdigini nygtady. Şu
nuň bilen baglylykda, döwlet
Baştutanymyz DIM-niň ýol
başçylaryna anyk tabşyrykla
ry berdi.
Hormatly Prezidentimiz
ýurdumyzyň diplomatik gul
lugynyň maliýe meselelerini
öz wagtynda çözmek hemde işgärleriň netijeli işleme
gi üçin degişli şertleri üpjün
etmek maksady bilen, şol
meseleleri yzygiderli seljer
megiň zerurdygy barada gör
kezme berdi. Olaryň işlerinde
öňdebaryjy tehnologiýalaryň
giňden ornaşdyrylmagyna aý
ratyn üns berilmelidir.
Döwlet Baştutanymyz iş
maslahatyny jemläp, döwleti
miziň Garaşsyzlygynyň şanly
30 ýyllygy baýram edilýän
«Türkmenistan — parahat
çylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynda daşary sy
ýasatymyzy amala aşyrmak
boýunça işleri has-da güýç
lendirmek üçin, hemmeleriň
örän köp we tutanýerli işle
melidigini nygtady.
Bular barada aýtmak bi
len, döwlet Baştutanymyz
Garaşsyz, Bitarap türkmen
döwletiniň alyp barýan hoş
niýetli daşary syýasatyny
bütin dünýä giňden açyp
görkezmegiň wajypdygyny
belledi hem-de şunuň bilen

Hormatly Prezidentimiziň
diplomatik gullugyň
işgärlerine eden sargytlary
Türkmenistanyň ulag, energetika, suw,
ylym we sport diplomatiýasynyň ylmy esas
lar yny işläp düzmek we açyp görkezmek
maksady bilen, professor-mugallymlar yň
hem-de talyplar yň bu ugurda alyp barýan
ylmy-barlag işleriniň gerimini giňeltmek
zerurdyr.
***
Halkara iş boýunça ýaş hünärmenlerde
hünär ussatlygy bilen birlikde Watana we
palylyk, päk ahlaklylyk, ýokar y ynsanp er
werlik we belent adamkärçilik häsiýetleri
ni hem terbiýelemeli.
***
Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik
we hoşniýetli goňşuçylyk syýasat yny amala
aşyrmakda, daşar y ýurt döwletleri bilen,
dürli ugurlarda gatnaşyklar y ösdürmek
de we berkitmekde ýurdumyz yň abraýly
halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyk
lar y giňeltmekde şahsy goşandyny goşan
diplomatik gullugyň işgärlerini sylaglamaly.
***
Diplomatik gullugyň hukuk binýa
dy yzygiderli pugtalandyr ylýar hem-de
kämilleşdirilýär, onuň işine öňdebar yjy
tehnologiýalar işjeň ornaşdyr ylmaly.
***
Türkmenistanyň daşar y ýurtlardak y
diplomatik wekilhanalar y üçin täze bina
lar gurulýar. Diplomatik işgärleriň, olar yň
maşgalalar ynyň ýaşaý yş durmuş şertleri
has-da gowulandyr ylmaly.

(Dowamy 2-nji sahypada).

Türkmenistan halkara media
giňişliginde
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Ýakynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat
döwlet uniwersitetiniň «Parahatçylyk» seýilbagynda
Ýakynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy tara Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşla
nyp, şeýle-de 2021-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we
pyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy,
ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli agaç
şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň
we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli nahallaryny ekiş dabarasy geçirildi.
Çärä Hyrat döwlet uniwersitetiniň ýolbaşçylary we
brifing geçirildi.
talyplary, Owganystanyň oba hojalyk, maldarçylyk we
Brifinge ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
tebigaty goraýyş pudagyna degişli edaralarynyň ýolbaş
žurnalistleri, hususan-da «Asahi Shimbun», «NHK», «Kyodo
çylary, Hyrat welaýatynyň ýaşululary, şeýle hem Hyrat
News», «Mainichi», «Sumitomo global research», «Dentsu»,
şäheriniň häkimliginiň wekilleri gatnaşdylar.
«Japan-Eurasia Society» we beýleki agentlikleriň wekilleri
Dabarada çykyş edenler Owganystan Yslam Respubli
gatnaşdylar.
kasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň agaç ekmäge
Öz çykyşynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi gat
çagyryşyna, Hyratdaky Baş konsullygy tarapyndan owgan
naşyjylara ýurdumyzyň garaşsyzlyk ýyllary içinde gazanan
tarapyna 500 sany düýp agaç nahallaryny gowşurmak
belent sepgitleri, şeýle hem türkmen döwletiniň sazlaşykly
bilen, ilkinji bolup, Türkmenistanyň ýardam berendigini
durmuş-ykdysady ösüşi barada giňişleýin gürrüň berdi. Ilçi
şonuň ýaly-da hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ählumumy bellediler. Şeýle-de bu kömegiň parahatçylygyň we dost
parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň saklanyl lugyň nyşanydygy hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň
Owganystan babatda alyp barýan paýhasly daşary syýasa
magyna goşýan wajyp goşandyny hem belläp geçdi.
tynyň netijesidigi hakynda bellenip geçildi.
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Türkmenistan — parahatçylygyň we
Hyzmatdaşlyk

belent sepgitler we
aýdyň maksatlar
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

baglylykda, maslahata gatnaşyjylara anyk tab
şyryklary berdi.
Türkmenistanyň daşary ykdysady işini mak
satnamalaýyn esasda ösdürmek boýunça degişli
tabşyryklar berildi. Şu maksat bilen, daşary ýurt
döwletleri we halkara guramalar bilen ykdysa
dy hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de
içerki mümkinçilikleri ýokary derejede peýda
lanmak boýunça çäreleri yzygiderli durmuşa
geçirmek zerurdyr.
Döwlet Baştutanymyz sebitdäki ykdysady
ýagdaýlary seljerip, ýurdumyzyň Ykdysady
Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen geljekde alyp
barjak hyzmatdaşlygyna täzeçe çemeleşmek
bilen, anyk teklipleriň taýýarlanylmalydygyny
belledi.
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň
ykdysady kuwwatyny artdyrmak we pugtalan
dyrmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna amatly şert
lerde daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge
ýardam bermegiň wajypdygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz aýdylanlary jem
läp, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň iş
ugurlaryny döwrüň talabyna laýyklykda kämil
leşdirip, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugta
landyrmak hem-de maliýe-ykdysady ýagdaýy
ny gowulandyrmak boýunça hem zerur işleri
geçirmek boýunça tabşyryklary berdi.
Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa
Garaşsyz Türkmenistanyň asuda as
manyň ast ynda agz ybirlig iň, parahatç y
lyg yň, hyzmatdaşlyg yň, hoşniýetlilig iň
we ynsanperwerlig iň ajaý yp aňlatmasy
bolan Bitaraplyk derejämiz, diňe bir ýer
ýüzüniň türkmenlerini däl, eýsem, asu
dalyg y, abadanç ylyg y, jebislig i, dostlu
gy, doganlyg y küýseýän külli adamzady
guwandyrýar, buýsandyrýar. Bu babatda
gürrüň bermeg ini haý yş edip, Türkme
nistanyň Daşar y işler ministrlig iniň Hal
kara gatnaşyklar y inst it ut ynyň halkara
gatnaşyklar y we diplomat iýa kafedrasy
nyň müdiri, Türkmenistanyň Adatdan
daşar y we Doly ygt yýarly ilç is i, filosof i
ýa ylymlar ynyň kandidat y, tar yh ylymla
rynyň doktor y Amangeldi Rahmanow
bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşlig iň
dowamynda halypa mugallymymyz şeýle
gürrüňleri berdi:
Türkmen halky garaşsyz, hukuk, demokra
tik we dünýewi döwlet gurmaklygy asyrlar boýy
arzuw edip geldi. 1991-nji ýylyň güýzünde Türk
menistan özüniň mukaddes Garaşsyzlygyna eýe
boldy. Watanymyzyň garaşsyzlygy halkymyza öz
milli döwletini döretmäge we milli bähbitleriniň
esasynda bitarap içerki we daşar y syýasaty saýlap
almaga we alyp barmaga ýol açdy.
Parahatçylygy söýmek, beýleki döwletleriň
içerki işlerine goşulmazlyk, olar yň çäk bitewili
gini we garaşsyzlygyny sylamak, halkara harby
guramalara we şertnamalara gatnaşmazlyk, hal
kara meseleleri syýasy-diplomatik serişdeleriň
üsti bilen çözmek ýaly bitaraplyk syýasatynyň
ýörelgeleri hem işlenilip düzüldi. Bitarap döwlet
hökmünde «Türkmenistanyň daşar y syýasatynyň
meýilnamasynda» aýdylyp geçilişi ýaly, türkmen
döwleti bitaraplyk ýörelgelerini we «Açyk gapy
lar» syýasatyny yglan etmek bilen, ony iş ýüzünde
hem durmuşa geçirdi. Türkmen bitaraplygynyň bu
ýörelgeleri halkara hukugynyň umumy ykrar edi
len kadalar yna we BMG-niň Düzgünnamasyna
hem laýyk geldi.
Halkymyzyň hemişelik bitaraplyk syýasaty
ny saýlap alanyndan soňra biziň döwletimiziň
bu ugurdaky indiki ädimi tutuş halkara bileleşigi
tarapyndan ýurdumyzyň bitaraplyk hukuk ýagda
ýynyň ykrar edilmegini gazanmak boldy. Bu mak
sada ýetmek üçin döwlet derejesinde uly daşar y
syýasy we diplomatik iş geçirildi.
1995-nji ýylyň 12-nji dekabr ynda Türkmenis
tanyň teklip etmegi bilen BMG-niň Baş Assamb

ýüzlenip, Daşary işler ministrliginiň, Türkme
nistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekil
hanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň
maliýe-ykdysady ýagdaýyny, döwlet býujetin
den hem-de maliýeleşdirmegiň beýleki döwlet
çeşmelerinden bölünip berilýän serişdeleriň öz
wagtynda we maksadalaýyk özleşdirilişini gö
zegçilikde saklamagy tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz ýene-de Ministr
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, da
şary işler ministri R.Meredowa ýüzlenip, ga
ramaga teklip edilen birnäçe resminamalaryň
taslamalaryna ünsi çekdi. Şolaryň hatarynda
«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30
ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeý
le hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip
yglan edilmegi mynasybetli halkara maslaha
ty, dabaralary we çäreleri geçirmek hakynda»,
«Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar
üçin daşary söwda Strategiýasyny tassyklamak
hakynda», «Eksport-import amallary üçin «Bir
penjire» ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýun
ça Pudagara topary döretmek hakynda» Karar
lar bar.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garama
gyna «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen
tapawutlandyryş nyşanyny döretmek hakynda»
Kararyň taslamasy hödürlenildi. Döwlet Baş
tutanymyz bu Karara gol çekjekdigini aýdyp,
beýleki pudaklaryň işi bilen hem bagly bo
lansoň galan Kararlara Ministrler Kabinetiniň
12-nji fewralda geçiriljek giňişleýin mejlisinde

seredilse maksadalaýyk boljakdygyny belledi.
Tapawutlandyryş nyşany bilen Türkme
nistanyň parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli
goňşuçylyk syýasatyny amala aşyrmakda, da
şary ýurt döwletleri bilen dürli ugurlarda gat
naşyklary ösdürmekde we berkitmekde ýurdu
myzyň abraýly halkara guramalar bilen netijeli
gatnaşyklary giňeltmekde şahsy goşandyny
goşan diplomatik gullugyň işgärleri sylaglanar.
Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip
we şu mynasybetli türkmen diplomatlarynyň
ählisini gutlap, ony wise-premýere, DIM-niň
ýolbaşçysyna elektron resminama dolanyşygy
arkaly iberdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly
Prezidentimize «Türkmenistanyň ussat diploma
ty» diýen tapawutlandyryş nyşanyny döredendi
gi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet
Baştutanymyzyň bu çözgüdiniň ýurdumyzyň
diplomatik düzümi üçin şanly wakadygyny
nygtady. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutany
myzyň yzygiderli goldawy netijesinde türkmen
diplomatlarynyň üstünlikli işlemegi üçin ähli
zerur şertler döredildi.
Hormatly Prezidentimiz göni wideoaragat
naşyk arkaly iş maslahatyny jemläp, oňa gat
naşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala
abadançylygyny, berkarar döwletimiziň gülläp
ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üs
tünlikleri arzuw etdi.
(Metbugat habarlary esasynda
taýýarlanyldy).

Diplomatiýanyň möhüm
ugurlary
leýasynyň 50-nji sessiýasynda «Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplygy» hakynda Rezolýusiýa
kabul edildi. Bu möhüm resminamada Türkme
nistanyň hemişelik Bitaraplygynyň sebitde para
hatçylygy we howpsuzlygy berkitmeklige ýardam
etjekdigi nygtalyp geçildi. BMG-niň Baş Assamb
leýasy şeýle hem, Türkmenistanyň hemişelik bi
taraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar etdi we gollady.
BMG-niň agza döwletlerini Türkmenistanyň he
mişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny, Garaşsyz
lygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewiligini sy
lamaklyga we goldamaklyga çagyrdy. BMG-niň
BA-synda 185 döwletiň agzalar ynyň ses bermegi

esasynda, ilkinji gezek bu tar yhy Rezolýusiýanyň
kabul edilmegi dünýä bileleşiginde Türkmenista
nyň bitarap döwlet hökmünde ykrar edilendigini
aňlatdy.
BMG-niň BA-sy tarapyndan «Türkmenista
nyň hemişelik Bitaraplygy» baradaky Rezolýusi
ýanyň kabul edilmegi ýurdumyzyň daşar y syýasy
we diplomatik işine aýratyn uly itergi berdi.
2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň başyna çen
li bolan döwürde Türkmenistanyň dünýäniň 149
döwleti bilen diplomatik gatnaşyklar y ýola goý
magy, 50-ä golaý halkara guramalar yň agzasy
bolmagy, 150-den gowrak halkara konwensiýala
ryň, şertnamalar yň we köptaraplaýyn resminama
lar yň gatnaşyjysy bolmagy munuň aýdyň subut
namasy boldy.
Häzirki döwürde Türkmenistanyň diplomatik
gullugy biziň döwletimiziň «2017-2023-nji ýyllar
üçin niýetlenen daşar y syýasatynyň Konsepsiýa
syny» durmuşa geçirýär, Aziýa we Ýuwaş um
many sebitiniň döwletleri, Orta we Ýakyn Gün
dogar yň, Ýewropanyň we Amerikanyň ýurtlar y,
Ýewropa Bileleşigi, Ýewropada howpsuzlyk we
hyzmatdaşlyk guramasy we başga ençeme abraýly

halkara guramalar y bilen hyzmatdaşlygy ösdür
ýär.
Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenis
tanyň gatnaşyklar y strategik häsiýete eýe bolup
durýar. Türkmenistan BMG-niň Durnukly ösüşiň
Maksatlar ynyň durmuşa geçirilmegine saldamly
goşant goşýar. Türkmenistanyň BMG-niň BA-nyň
mejlislerinde ekologik, energetik suw howpsuzly
gy, ulag diplomatiýasyny ösdürmek we başga mö
hüm meseleler boýunça öňe sürýän daşar y syýasy
başlangyçlar y dünýä bileleşiginde gyzgyn golda
wa mynasyp bolýar.
Umuman, ýurdumyzyň daşar y syýasatynyň
ugurlar y dürli-dürlüdir. Şol syýasatyň parahatçy
lyk dörediji güýji hem bardyr.
Şeýlelikde, örän köp deliller Türkmenistanyň
hemişelik Bitaraplygynyň ýokar y täsirliligi bara
da şaýatlyk edýärler. Şu jähtden, Türkmenistanyň
garaşsyzlyk ýyllar ynyň, ýurdumyzyň hemişelik
Bitaraplygynyň dünýä bileleşigi tarapyndan yk
rar edileninden soňky döwr üniň tejribesiniň bita
raplygyň türkmen nusgasynyň halkymyzyň milli
bähbitlerine doly laýyk gelendigini, şol syýasatyň
halklar yň arasynda özara düşünişmegiň we hyz
matdaşlygyň täsirli guralyna öwr ülendigini gör
kezendigini we görkezýändigini aýratyn belläp
geçmek bolar.
Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary sy
ýasaty netijeli halkara gatnaşyklarynyň pugtalan
magyna, halkara arenasynda uly ösüşlere ýetme
gine oňaýly täsir edýär. Ýurdumyzyň bu ösüşlere
ýetmekde gazanan üstünlikleriniň gözli şaýady
bolup, Watanymyzyň adyndan ençeme gezek we
kilçilik etmekbagty bize-de miýesser etdi. Bu gün
bolsa biz halypa diplomatlar bolup, geljekki ýaş
diplomatlary taýýarlamak, olara toplan tejribele
rimizi miras galdyrmak ýaly mukaddes wezipäniň
ynanylmagy bizi has-da buýsandyrýar. Pursatdan
peýdalanyp, baky Bitaraplygymyzy bütin dünýäde
dabaralandyrýan, ähli halklary parahatçylyga ça
gyrýan hormatly Prezidentimize çäksiz sag bolsun
aýtýarys! Goý, baky Bitarap Türkmenistan döwle
timiziň halkara abraýy belent
den-belende göterilsin!
Gurbanjemal EGIRJÄÝEWA,
Halkara žurnalistikasy
fakultetiniň II ýyl talyby,
«Ýaş diplomatyň sesi».
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ürkm en ist an bil en Sau d Arabys
tanynyň aras ynd ak y gatn aş ykl ar
häz irk i wagtd a ikit ar apl aý yn hem-de
halk ar a gur am al ar ynyň, ilk inj i nob atd a
bols a, Birl eş en Mill etl er Gur am as ynyň
çäkl er ind e özar a düş ün işm eg iň we ys
nyş ykl y hyzm atd aşl yg yň ýok ar y der ejes i
bil en tap aw utl aný ar. Seb itd e we düný ä
de durnukl y ösüş i gaz anm aga gönükd i
ril en tagall al ar has işjeňl eşý är.

TÜRKMENISTANYŇ WE
SAUD ARABYSTANY
PATYŞALYGYNYŇ
IKITARAPLAÝYN
HYZMATDAŞLYGY
Türkmenistan bilen Saud Arabystanynyň arasyndaky gat
naşyklar häzirki wagtda ikitaraplaý yn hem-de halkara gurama
lar ynyň, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň
çäklerinde özara düşünişmegiň we ysnyşykly hyzmatdaşlygyň
ýokar y derejesi bilen tapaw utlanýar. Sebitde we dünýäde dur
nukly ösüşi gazanmaga gönükdirilen tagallalar has işjeňleşýär.
Hormatly Prezidentimiziň Saud Arabystany Patyşalygyna resmi
sapar y bolsa, halkara gatnaşyklar yny mundan beýläk-de giňelt
mek we berkitmek üçin uly itergi boldy.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Saud

Arabystanynyň Patyşasy Salman ben Abdulaziz Al Saud hyz
matdaşlygyň geljegi barada aýdyp, ähli pudaklar boý unça iki
dostlukly ýurduň arasyndaky gatnaşyklar y ösdürmek we ber
kitmek üçin netijeli mümkinçilikleriň bardygyna ynam bildir
diler. Netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda döwlet
baştutanlar y döwletara hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň
toplumyny ara alyp maslahatlaşyp, ozal gazanylan ikitaraplaý yn
ylalaşyklar yň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berip, uzakmöh
letleýin geljegi nazarlap, türkmen-saud özara gatnaşyklar ynyň
ileri tutulýan ugurlar yny maslahatlaşdylar.
Pat yşa köşg ünde ýokar y derejedäki gepleşikler tamamla
nandan soň, iki döwletiň Liderleriniň gatnaşmagynda ikita
raplaý yn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Howp
suzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň
Hök ümeti bilen Saud Arabystany Pat yşalygynyň Hök ümetiniň
arasynda Ylalaşyga; Sport babatda özara düşünişmek hakynda
Ähtnama; Girdeýjiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki
gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgyt tölemek
den boý un gaçyr ylmagynyň öňüni almak hakynda Konwen
siýa; Türkmenistandaky taslamalar y maliýeleşdirmek hakyn
da Türkmenistanyň Hök ümetiniň we Saud Ösüş Gaznasynyň
arasynda Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; Söwda we
senagat babatda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Söw
da we daşar y ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň arasyn
da Özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Iki ýurduň Daşar y
işler ministrlikleriniň arasynda Syýasy geňeşmelere degişli
Özara düşünişmek hakynda Ähtnama, Bilim ministirlikleriniň
arasynda ylym we bilim ulgamlar ynda hyzmatdaşlyk etmek
hakynda Ähtnama; Howa gatnaw y hakynda Ylalaşyga; Türk
menistanyň Daşar y işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar y
instit ut y bilen Saud Arabystany Pat yşalygynyň Daşar y işler
ministrliginiň Emir Saud Al Faýsal adyndaky Diplomatiýa
ny öwreniş instit ut ynyň arasynda Hyzmatdaşlyk Maksatna
masyna; Medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Saud Arabystany
Pat yşalygynyň Medeniýet we maglumat ministrliginiň arasyn
da Ýerine ýetiriş maksatnamasyna gol çekdiler.
Duşuşygyň ahyr ynda hormatly Prezidentimiz bilen Saud
Arabystanynyň Patyşasy dostluk hem-de özara hoşniýetli erkisleg gatnaşyklar y bilen berk bagly bolan döwletara hyzmatdaş
lygynyň iki halkyň bähbidine has-da giňeldiljekdigine ynam
bildirdiler.

Şeker HUDAÝBERENOWA,
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň
II ýyl talyby,
«Ýaş diplomat yň sesi».
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BMG-niň halkara günleri

2021-nji ýylyň 18-nji fewraly
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1-nji oktýabr – Bütindünýä Ýaşulular güni

1991-nji ýylda Birleşen Milletler Guramas ynyň Baş
Assambleýas ynyň 45-nji mejlisinde 1-nji oktýabr «Bütin
dünýä ýaşulular güni» diýlip yglan edildi. Bu baýramç yly
gyň esas y maksady ýaşulular yň saglygyny goramakdan,
ömrüni uzaltmakdan, üns we alada bilen gurşamakdan
ybaratdyr. Jemgy ýetde ýaşulular esas y orny eýeläp, olar
ýaşlar yň görelde mekdebi, halypas y, mundan başga-da,
biziň däp-dessurlar ymyz y saklaýjylar bolup hyzmat ed
ýärler.
	Halk ara baýramç ylyklar yň biri bolan bu baýramç y
lyk biziň döwletimizde hem giňden bellenilýär. Hormatly
Prezidentimiziň tagallas y bilen ýaşululara uly sarpa goýulýar, olara «Hormatly il ýaşulusy», «Mährem ene»
ýaly belent atlar dak ylýar. Mundan başga-da, olar yň saglygyny goramak we döwrebap dynç almaklar y üçin
ähli mümk inçilikler döredilýär.

5-nji oktýabr — Bütindünýä Mugallymlar güni
ÝUNESKO-nyň kabul eden jarnamasy esasynda 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 5-nji oktýabr y Bütindünýä
mugallymlar güni hökmünde bellenilýär. Şuňa görä esasan-da ýokar y okuw edaralar ynda zähmet çek ýän
mugallymlar yň hünär derejesini ýokarlandyrmak we iş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, BMG-niň
Durnukly ösüş maksatnamasynyň esasy meselesi bolan Bilim pudagyndak y ösüşi, ilki bilen mugallymla
ry öz üns merkezine alýar. 5-nji oktýabr yň Bütindünýä mugallymlar güni diýip yglan edilmegine ÝUNISEF,
BMG Ilat gaznasy, Halkara zähmeti goraý yş gura
masy, Halkara bilim guramasy hem goşuldy. Bu gün
mugallymlar yň jemgy ýetdäki, bilimdäki we ösüşdäki
ornuna ünsi çekmek üçin neýetlenendir. Häzirki
wagtda 100-den gowrak döwlet Bütindünýä mugal
lymlar gününi uludan belleýärler.
Mugallymlar güni dürli ýurtlarda aýr y-aýr y
senelerde bellenilýär, ýagny Albaniýada Mugallym
lar güni 8-nji martda bellenilýär. Argentina 11-nji
sentýabrda, Braziliýada 15-nji oktýabrda, Wýetnam
20-nji noýabrda, Hindistan 5-nji sentýabrda, Eýran
2-nji maýda, Hy taý 10-njy sentýabrda, Özbegistan 1-nji oktýabrda, Polşa 14-nji oktýabrda, Türkiýe 24-nji
noýabrda belläp geçýär. Ermenistan, Azerbaýjan, Gyrgyz ystan, Moldowa, Täjigistan, Russiýa ýaly döwletler
bilen bilelikde Türkmenistan döwletimiz hem 5-nji oktýabrda ÝUNESKO tarapyndan döredilen Bütindünýä
mugallymlar gününi belleýär.

9-njy oktýabr-Büt ind üný ä poçta güni
1874-nji ýylyň 9-njy oktýabr ynda «Bütindünýä poçta birleşigi» esaslandyr ylýar. Buenos Aýresde 1939-njy
ýylda geçirilen XI Bütindünýä poçta kongresinde her ýylyň 9-njy oktýabr yny «Bütindünýä poçta birleşiginiň
güni» hökmünde girizmek teklip edildi. Bütindünýä poçta birleşiginiň güni 1970-nji ýylda ilkinji gezek bel
lenilip geçildi.
1984-nji ýylda Gamburgda geçirilen XIX Bütindünýä poçta
kongresinde «Bütindünýä poçta birleşiginiň gününi» «Bütindünýä poç
ta gününe» öwürmek hak ynda karar kabul edilýär. Bu baýramç ylyk
BMG-niň halkara günleriniň düzümine hem gir ýär.
«Bütündünýä poçta güni» dünýäde poçta hyzmatlar ynyň ýaý
ramagyna we ösmegine itergi bermek üçin niýetlenendir. Bu baýram
çylyk bilen baglanyşykly dünýä ýurtlar ynda gyz ykly çärelerdir ýar yş
lar geçirilýär.

24-nji oktýabr- Birleşen Milletler Guramasynyň güni
1945-nji ýylyň 24-nji oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň
döredilen senesi bolup, bu gün guramanyň agzasy bolan ýurtlarda
Birleşen Milletler Guramasynyň güni hökmünde giňden bellenilýär.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu halkara baýramçylyk
biziň ýurdumyzda hem giňden bellenilip geçilýär. Bu gurama dünýäde
parahatçylygy, erkinligi, azatlygy, döwletleriň biri-birine bolan
ynamyny ösdürmek maksady bilen döredilýär.
Birleşen Milletler Guramasy dünýäde iň köp agzasy bolan
guramalaryň biri bolup, onuň häzir 176 sany agzasy bar. Olaryň sany
bolsa gün geçdigiçe köpelýär.
Her ýylyň 24-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň
agzalary bolan döwletleriň gazetlerinde, žurnallarynda, radiolarynda,
telewizorlarynda bu gurama barada aýdylyp geçilýär. Mekdeplerde,
ýokary okuw jaýlarynda bu guramanyň maksatlary, ýerine ýetirýän we
ýetiren işleri barada derslerde aýratyn durlup geçilýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň kömekçisi hökmünde
döredilen guramalar hem bar. Olara:
• UNESCO – ylym-bilime, medeniýete, sungata degişli işlerini alyp
barýar;
• FAO – garyp döwletlere iýmit kömegini berýär;
• UNRA – öz ýurdundan aýrylyp, başga ýurtlara

göçgünleriň meselelerine garaýar;
• UNICEF – täze dogan çagalaryň, ýaşlaryň saglygyna, meselelerine seretmek wezipelerini
ýerine ýetirýär.

Eneş ATAJANOWA,
Halk ar a žurn al ist ik as y fak ult et in iň II ýyl talyby.

Ликвидация нищеты является
первой из 17 целей, изложенных в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В частности, она призывает
«обеспечить мобилизацию значи
тельных ресурсов из самых разных

ции, борьбе с неравенством, повыше
нием производительности и созданию
благоприятных для развития условий
в целом. Туркменистан относится к
числу стран с уровнем доходов выше
среднего, и уровень жизни населе
ния растёт динамичными темпами.
Повышение благосостояния народа
является приоритетной целью поли
тики государства. Экономический
прогресс отражается во всех аспектах

НА ПУТИ
К РЕАЛИЗАЦИИ

источников, в том числе
на основе активизации
сотрудничества в целях
развития, с тем чтобы
предоставить развива
ющимся странам, осо
бенно наименее развитым странам,
достаточные и предсказуемые сред
ства для осуществления программ и
стратегий по ликвидации нищеты во
всех ее формах».
Также ЦУР призваны обеспечить,
чтобы все мужчины и женщины, осо
бенно малоимущие и уязвимые, име
ли равные права на экономические
ресурсы, а также доступ к базовым
услугам, владению и распоряжению
землей и другими формами собст
венности, наследуемому имуществу,
природным ресурсам, соответствую
щим новым технологиям и финансо
вым услугам, включая микрофинан
сирование.
Повестка дня в области устой
чивого развития на период до 2030
года преследует задачу никого не
оставить позади и охватить, в первую
очередь, самых нуждающихся. Ее
реализация требует беспрецедентных
усилий, направленных на укрепле
ние устойчивого, инклюзивного и
сбалансированного экономического
роста, осуществляемых в сочетании
с программами по обеспечению дос
тойного труда, социальной интегра

ЦУР

качества жизни туркменистан
цев, способствуя стабильному
увеличению доходов населения
из всех источников. Благосостояние
населения и есть один из элементов
устойчивого развития.
22 декабря 1992 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию
47/196, провозгласившую 17 декабря
Международным днем борьбы за
ликвидацию нищеты.
История проведения Междуна
родного дня борьбы за ликвидацию
нищеты неразрывно связана с датой
17 октября 1987 года. В тот день
более ста тысяч человек собрались на
площади Трокадеро в Париже, где в
1948 году была подписана Всеобщая
декларация прав человека, чтобы
отдать дань памяти жертвам крайней
нищеты, насилия и голода.
Ликвидация нищеты во всех
ее формах является глобальным
вызовом, требующим коллективных
действий.

Мердан БАЙДЖАНОВ,
студент 3-го курса
факультета
Международных
экономических
отношений.
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emida bu adalatlylygyň hemmeler tarapyndan
ykrar edilen nyşanydyr. Onuň heýkelleri kaz y ýet
mejlisiniň binalar yna kölegesini salýar. Mysal üçin: «Türk
men Femidasy» diýlende, türkmen
kaz y ýeti, ýagny adalatlylyk hak ynda
gürrüň edilýändigine düşünýäris.
Adalatlylygy häsiýetlendir ýän Femida heýkeli hukuk
tertibiniň gadymy grek hudaý y hasaplanylýar. Femidanyň
üstündäk i eşigi mantiýa diýlip atlandyr ylýar. Heýkelde
adalatly aýalyň
keşbi görkezi
lip, çep elinde
terezi, sagynda
bolsa gylyç bardyr. Umuman, heýkeldäk i esasy gurallar:
terezi, gylyç, mantiýa, göz örtügi bolup dur ýar. Şolar yň
arasynda iň tapawutlandyr ylýany gylyç we terezidir. Çünk i
olar gadymdan saklanylyp gelinýän gurallar hasaplanyl
ýar. Femidanyň
çep elindäk i
terezi ölçegiň we adalat yň gadymy nyşa
nydyr. Gowulyk bilen ýamanlyk, günäkär
lik we bigünälilik adalat terezisinde ölçenilýär. Ol adalat yň berkligini we adalatlylyk
hereketleriniň tak yk agramyny göz öňünde tutýar. Gylyç güýjüň we jez anyň nyşany
dyr. Gylyjyň ujy dik tutulýar sebäbi ol, «Asmanyň asudalygyna» we ýokar y adalatlyly
gyň höküm sürmegine onuň hemişe ulanylmaga taý ynlygyny aňladýar. Femidanyň
gylyjynyň iki ýüzli bolmagynyň sebäbi kanun diňe bir jez a bermän, eýsem duýduruş
hem ber ýär. Gylyjyň sag elde bolmagy hereketiň sag tarapdan başlanyp, güýjüň
sagda jemlenýändigini alamatlandyr ýar. Mundan başga-da, daşk y görnüşi boýunça
heýkel öçmejek ähmiýete eýedigini görkezýär.
Gözleriniň göz örtügi bilen örtülmeginiň özboluşly aýrat ynly
gy bardyr. Gadymy greklerde bu barada şeýle diýilýär: «Onuň üçin
hemmämiz deňdiris, gar yp adam bolsun ýa-da baý, saýlananlar
bolmaly däldir. Onuň üçin resminamalar we sözler möhümdir».

Femida

adalatlylygyň
beýik heýkeli

Zülf iýa Ýaň ab aýewa,
Halkara hukug y fakultet in iň II ýyl tal yby .
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BITARAPLYK
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Bit ar apl yk t ürk m en iň düný ä içr e erk id ir,
Ýür ek l er iň buýs a nj y, Diý ar y ň g ül görk üd ir.
Bak y bag t y ý a r döw r üň berk ar a rl yk berk id ir,
Şa n- şöhr at l y ýoll ar y ň biný ad y Bit ar apl yk.

Waspnama
Oguz handan gaýdan türk men iň asly,
Agz ybir, asuda, halaldyr nesl i,
Zem in iň gözbaşy Ark adag kesbi,
Türk men iň ykba ly Ark adag ymdyr.
Halkyma şan beren Gahr ymanymdyr.

Il- g ün jeb is, agz yb ir, asud ad y r asm an y m,
Göý ä “Jenn et ”mys al y, läl e -reýh a n boss an y m.
Ady ň dill erd e dess a n, eziz Türk m en ist an y m,
Muk add es Wat a n y m y ň kuw w at y Bit a r apl yk.
Uzad y a lysl ar a dost- dog a nl yk ýoll ar y,
Bir-bir eg e gol berd i, mund a düný ä ň ill er i.
Täz e röwş e besl ený ä r, Jeýh un-Haz a r g üll er i,
Beý ikl ig i döwr üm iň g y mm at y Bit ar apl yk.

Alt y na bar abar aýdan sözler i,
Päk halkyna mäh ir çoý ý ar gözler i,
Bag t y ý ar, şat lyk ly ynsan ýüzler i,
Türk men iň ykba ly Ark adag ymdyr.
Halkyma şan beren Gahr ymanymdyr.

Y ly m-bil im hem sport ösý ä r uly bat bil en,
Med en iý et im düný äd e t an a ld y şöhr at bil en.
Köşg i- eý w a n bin al a ň göz ell ign e ýokd ur çen –
A k merm er paý t ag t y m y ň zy n at y Bit ar apl yk.
Has bel entd e pa rl aý a r bu g ün t ürk m en iň Tug y,
Bir supr ad a jem bold y, gad y m Og uz y ň kow m y,
A lk yşl aý as ý ür ekd en, beý ik Ga hr y m a n ogl y,
A rk ad ag y ň yhl as y, gaý r at y
		Bit a r apl yk !

Ak hana at lansa belentd ir başy,
Mydam gerden inde bar döwlet guşy,
Uzak, baky bolsun Ark adag ýaşy,
Türk men iň ykba ly Ark adag ymdyr.
Halkyma şan beren Gahr ymanymdyr.
Gytja ATDAÝEWA,

Tawus AKJAÝEWA,
Halk ara žurnal ist ik as y
fakult et iniň II ýyl talyby.

Halkara žurnal ist ikasy
fakultet iniň I ýyl talyby.

TÜRKMEN GARAŞSYZLYGYNY
ŞÖHLELENDIRMEKDE MYNASYP GOŞANT
Gahryman Arkadagy
myzyň başlangyjy bilen
Garaşsyzlygymyzyň 30
ýyllygybellenilýän üstü
mizdäki ýylymyz «Türkme
nistan – parahatçylygyň we

ynanyşmagyň Watany» diýip
atlandyryldy. Mähriban Ar
kadagymyzyň bu başlangyjy
diňe bir türkmen žurnalist
leri üçin däl, eýsem bütin
dünýäniň syýasatçylarynyň,
žurnalistleriniň ünsüni özün
de jemledi. Adyna mynasyp
garşyla
nan ýylyň dowamynda taryhy ähmiýeti,
aýratynlyklary we umumadamzat üçin göz
öňüne tutulan bähbitleri milli hem dünýäniň
meşhur habar beriş
serişdelerinde yzy
giderli öz beýanyny
tapýar. Türkmenis
tanyň Garaşsyz,
hemişelik Bita
raplyk ýörelgesi
esasynda alnyp
barylýan oňyn daşary syýasaty, Birleşen Milletler Guramasy
we beýleki halkara guramalary bilen hoşniýetli hyzmatdaşlygy
nyň netijeleri «ORIENT», «Trend.az», «MFA.gov.», «Türkmen
portal», «Avesta», «Sng today», «Khabar Belta» «Newcentra
lasia», «Casiainfrom» ýaly dünýä belli habarlar agentlikleri ta
rapyndan dünýä halklaryna wagyz edilýär. Ýurdumyzyň milli
metbugatynda, teleradioýaýlymlarynda türkmen bitaraplygy
nyň ähmiýeti yzygiderli giňişleýin şöhlenendirilýär.
Bu işlere türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebi
niň –Türkmenistanyň Daşar y işler ministrliginiň Halkara
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Esaslandyryjysy — Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

gatnaşyklar y institutynyň mugallymlar ydyr talyplar y
– geljekki halkaraçy žurnalistleri hem işjeň gatnaşyp,
mynasyp goşant goşýar. Institutymyzda hereket edýän
okuw studiýasynda halkara žurnalistikasy fakulteti
niň talyplar ynyň taýýarlamagyndaky «Türkmenista
nyň Bitaraplyk syýasaty», «Türkmenistanyň hemişe
lik bitaraplygy dünýä ýurtlar ynda», «Parahatçylyk döretmek
sungaty» ýaly gepleşikler «Türkmenistan» teleýaýlymynda
yzygyderli ýaýlyma berilýär. Talyplar yň bu gepleşikleri taý
ýarlamaklar ynyň netijesinde olar türkmen bitaraplygynyň ta

ryhy ähmiýetini
öwrenmäge, ony
mynasyp wagyz
etmäge, öz hünär
endiklerini kämilleşdirmäge müm
kinçilik tapýarlar. Şol gepleşikleriň
çäklerinde türkmen syýasatçylar y,
Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk sak
laýan halkara guramalar ynyň wekilleri, daşar y ýurtly ilçiler
bilen söhbetdeş bolmak, syýasy pikir alyşmak mümkinçilikle
riniň döredilmegi geljekki halkaraçy hünärmenlerde buýsanç
duýgular yny döredýär.
Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda okap bilim almagy
myz, kämil hünärmenler bolup ýetişmegimiz üçin döredilýän
mümkinçiliklere mynasyp boljagymyzy tüýs ýürekden ynan
dyrýar ys. Gahr yman Arkadagmyzyň janynyň sag, ömr üniň
uzak bolmagyny, alyp barýan işleriniň rowaçlyklara beslen
megini arzuw edýäris!

Kyýat ILAMANOW,
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň
I ýyl talyby.

H

er bir gün i toý-baýr amlar a, şanly
senelere beslenýän eziz diýar y
myzd a täze okuw ýyly hem ýet ip geld i.
Biz – ak mermerl i ýok ar y okuw jaý y
myz yň täze, bir inji ýyl talyplar y şeý
le beý ik bagt yň miýesser edend ig ine,
ýagny uly ynam bild ir il ip Türkmen is
tanyň Daşar y işler min istrl ig in iň Hal
kar a gatn aşyklar y inst it ut yn a okuwa
kabul edilend ig im ize diýseň buýsanýa
rys we geljekde Wat anymyz a peýd aly,
öz hün är im iz iň abr aýly wek iller i bolup
ýet işmek üçin ähl i tagallalar y etjekd i
gim ize siz i ynandyrýar ys.
Inst it ut ymyz a ilk inji gezek ädim
ädip, onuň bilen bile dem alyp ugr a
nymyzd an bize uly tejr ibel i professormugallymlar bilen tanyşmak, olard an
bil im we terbiýe almak diýseň buýsan
dyr yjy we täsirl i boldy. Ilk inji günle

Terbiý e mekdebi
üçin-de biz günbe-günden professormugallymlar yň berýän maslahatlar yny
diňläp, halk ymyz yň gadymd an gel
ýän ýol-ýöregeler ine, däp-dessurlar y
na eýer ip, mill il ig i kalbymyz a guý up,
özüm iz i türkmençil ig iň iň beý ik nus
gasy derejesinde käm illeşd irmeg im iz
zer urdyr. Munuň üçin bolsa, biz eziz
Ark ad ag ymyz yň päh im-par asad a ýug
rulan öwüt-ündewler in i, professor-mu
gallymlar ymyz yň maslahatlar yny ýolýörelge edinmel id ir is.
Şu ýerde men eziz Ark ad ag ymyz yň
halk ymyz a uly sowgat bolup gowşan
«Türkmen iň döwletl il ik ýörelgeler i»
atly nak yllard an, aýtg ylard an, rowaýat
lard an umuman, päh im-par asatlard an
püre-pür täze kit abynd a get ir ilen şu

Iň gymmatly miras —
terbiýe
rim izden bär i eziz mugallymlar ymyz
«Adama bar zatd an öňürt i edep-terbiýe
gerekd ir» diý ip, öwr an-öwr an gaýt ala
ýarlar. Hut şonuň üçin-de diýseň täsirl i,
bil im dünýäsine giňden aralaşdyrýan
sapaklar ymyzd an daşar y her bir mugal
lym edep-terbiýe bar ad a, geljekde jem
gyýetde özüň i näh il i alyp barmalydyg y
bar ad a dur up geçmekl ig i hem ünsden
düşürenoklar. Biz iň her bir dersim iz
şeýlebir täsirl i we peýd aly geçýär we
lin, sapaklar yň näd ip tamamlanandy
gyny-da duýman galýar ys. Dogr ymyz y
aýtsak, sapaklard an soň öýü mize-de
gaýd asymyz gelenok. Mähr iban mu
gallymlar ymyz y ýene diňläp, olar pilen
pik ir alyşasyň, ýene-de köp zatlar y öw
renesiň gelýär. Bu diňe men iň pik ir im
däl. Bile okaýan talyplar ymyz bilen
pik ir alyşanymyzd a, olar hem okuw yň
başlanyn a sanlyja günler iň geçend ig ine
gar amazd an dünýägar aý yşlar ynyň has
giň änd ig in i, ylym ýükler in iň hem bir
neme agyrlaşandyg yny belleýärler. Bu
bolsa, inst it ut ymyz yň mugallymlar y
nyň ussatlyg y net ijesinde talyplyk dur
muşymyz yň ilk inji günler inden başlap
ýak ymly, täsirl i pursatlar a beslenýänd i
gin i aňladýar.
Eziz Ark ad ag ymyz yň ýaňy-ýak yn
da halk ymyz a peşgeş eden «Türkmen iň
döwletl il ik ýörelgesi» atly kit abynyň
«Ylym-bil im durmuşa ýagt y saçýar»
atly bölüm inde şeýle ajaý yp we päh impar asad a ýugr ulan, men iň ýüreg im
de diýseň uly yz galdyr an set irler bar:
«Iň gymmatly mir as terbiýe, terbiýän iň
özen i bolsa ylym-bil imd ir». Biz ýok ar y
okuw mekdebinden näçe zeh inl i, bil im
li uçur ym bolup çyksak-da, edep-terbi
ýesiz, adamk ärçil iksiz hiç bir jemg y
ýetde-de orun tapyp bolmajakdyg yn a
düşünýär is. Hawa, biz türkmen diplo
mat iýasynyň mill i mekdebinde ýok a
ry bil im alýar ys. Biz iň talyplar ymyz
geljekde halk ar a aren asynd a ýurduň
adynd an çyk yş etmel i, halk ymyz yň
ýüz i bolmaly adamlardyr. Hut şonuň

rowaýat y agz ap geçesim gelýär: «Bir
adam öz ogluny ýed i ýaşynd a bil im al
mak üçin molla ber ipd ir. Oglan ukyply
bolandyg y üçin okamag y, ýazmag y tiz
wagtd a öwren ipd ir. Kak asynyň oglu
nyň sowadynd an göwn i hoşal bolupdyr.
– Mollaň a men iň salamymy aýt
hem-de şu tyllalar y oňa ber! – diý ip,
oglun a birn äçe tylla ber ipd ir.
Oglan kak asynyň aýdyşy ýaly, mol
la tyllalar y uzadyp:
— Kak am sizden minnetd ar boldy
we şuny ugr atdy – diý ipd ir.
Molla birbad a geň irgen ipd ir-de pu
ly alman:
– Men saň a hen iz onça tylla alar ýa
ly bil im ber ip ýet işemok — diý ipd ir.
Oglan agşam öýler ine gelende,
onuň jogabyny kak asyn a aýdypdyr.
Kak asy:
— Bil im iň her zerresi alt yn ahyr y.
Men sen iň mollaň ýekeje günk i sapa
gyn a hem, eger elimde bolsa, dünýe
malyny bererd im — diý ipd ir.»
Hawa, biz iň mähr iban mugallym
lar ymyz günüň gününe bize gyz yld an
gymmatly baýlyg y bag yş edýärler. Biz
ol baýlyklar y hiç zat bilenem bahalan
dyr yp, olar yň öwez in i doldur yp bilme
ris. Çünk i mugallymlar yň berýän bu
bahasyz serpaýlar y biz iň ýagt y geljeg i
miz iň berk süt ün id ir!
Biz iň käm il hün ärmenler, ýok ar y
ahlakly ynsanlar bolup ýet işmeg im iz
üçin jan aýaman zähmet ekýän eziz mu
gallymlar ymyz yň janlar y sag, ömürler i
uzak, wat anymyz yň geljeg i bolan ze
hinl i nesl i taýýarlamak we terbiýele
mek ugr und a alyp barýan abr aýly we
aňsat bolmadyk işler inde uly üst ünl ik
ler i arz uw edýär in.
Biz iň öňüm izde ylymlar dünýäsin iň
gapysyny giňden açýan, ýok ar y derejel i
hün ärmen, iň esasy-da – belent ahlak
ly adam bolmag ymyz üçin ähl i şertler i
döredýän, Wat anymyz yň ýagt y gelje
gin i biz – ýaş nesiller bilen baglanyş
dyrýan eziz Ark ad ag ymyz yň başy dik,
il-ýurt, umumad amz at bähbitl i tutýan
tut umly işler i hem işe-de rowaç alsyn!

Mähriban HUDAÝGULYÝEWA,
Halkara žurnalistikasy fakultetiniň I ýyl talyby,
«Ýaş diplomat yň sesi».
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