
  

Aşgabat şäheri, 2-nji iýun , 2020-nji ýyl  

Hormatly Ildeşler we Italiýanyň ýoldaşlary, 

Şu gün Italiýa respublikasynyň yglan edilmegine sebäp bolan konstitusiýa sala salşygynyň 74 ýyllygy 

bellenilýär. Her ýyl belli bir duýgy bilen bellenilýän, biziň hemmämizde aýratyn orny bolan bu ýubileý, 

Aşgabatda-da Italýanyň Ilçihanasy tarapyndan milli bayramçylygymyz hökmünde, Ikinji jahan urşy 

pajygasyndan çykan milli galkynyşymyzyň, azatlygyň we demokratiýanyň gymmatlyklaryndan esaslanyp,  

respublikamyzy esaslandyran wakadyr. Bu dabara, her ýyl bizi bu ýurtda zähmet çekýän ildeşlerimiz bilen, 

Italiýa bilen aktiw gatnaşykda bolan telekeçiler bilen, diplomatik korpusyň wekilleri bilen , medeniýet 

dünýasi  we Italiýanyň dostlary bilen bir ýerde jemleýändir. Bu ýyl, gynansak-da, Ýewropa we Italiýa şeýle 

aýratyn we pajygaly şekilde täsir eden Covid-19 koronawirusynyň dowamly pandemiýasy sebäpli ýüze çykan, 

bütinleý adatdan daşary ýagdaýlar, Italiýada, Ýewropada hem-de dünýäniň beýleki ýerlerinde-de ýaýramaga 

dowam edýän bu wirusyň, sebäp bolan köp pidalaryna goýlan hormat we sosial aralygy saklamak boýunça 

berlen saglyk maslahatlaryna eýermek sebäpli  birleşmegimize böwet bolýar.  

 Häzirki zamanda ykdysadyýetiň dikeldiliş işleri alnyp barylýar,sosial-ykdysady işjeňlik kem-kemden 

dikeldilýär ;emma biz seresaplylyk bilen hereket etmelidiris we wirusyň gaýtadan ýaýramagyndan ägä 

bolmalydyrys.  

 Hemişe bolşy ýaly, şu ýyl hasam köp, geçen ýylda geçirilen biziň dostlukly gatnaşyklarymyzyň has 

ösmegine itergi beren hadysalary hem-de italiýanlary we türkmenleri söwdadan, senagatdan we 

tehnologiýadan başlap - ylym we medeniýet, bilim we arheologiýa  we potensiýalyna üns bermän geçip 

bolmajak turizm ugurlarynda  ösýän hyzmatdaşlyklarda we elbetde, halkara ulgamlaryň we halkara 

guramalaryň agzalary bolan iki ýurduňam ynamly gatnaşygyny tapawutlandyrýan ajaýyp hyzmatdaşlyk 

ruhuny yzarlasym gelýär. 

 Men Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetiniň açylanyny belläp geçesim gelýär we onuň esasy 

esaslandyrýan we maliýeleşdirýän ýurtlarynyň biri Italiýa bolan halkara gurama däl-de bileleşikdigini aýratyn 

belläsim gelýär. Italiýa Merkezi Aziýadan esasanam Türkmenistandan, Merkezi Aziýa üçin taýynlanan täze 

strategiýalaryň çäginde eden işlerinden artýan netijelere garaşýar we Aziýa bilen aragatnaşyk şeýle hem,  

häzirki wagtda sebit platformalarynda gaýtadan maliýeleşdirilýän düýpli tehniki kömek maksatnamalarynyň 

bir bölegi hökmünde Türkmenistan 2021-27-nji ýyllar aralygynda hususy pudagy,kanunyň 

hökmürowanlygyny, bilimi, daşky gurşawy we serhetüsti suw dolandyryşy ýaly pudaklary goldamaga 

gyzyklanma görkezer diýip umyt edýärin. Italiýa Ýewropa Bileleşigi hökmünde, Türkmenistanyň we Merkezi 

Aziýanyň örän wajyp we tapawutlandyran ösüşine we kuwwatlanmagyna, göni we gytaklaýyn peýdalanýan 

ähli raýatlara ýeterli mälim bolmasada,  uly goldaw berýär. 



 Şonuň üçin söwda harytlar we hyzmatlaryň üsti bilen pikirleriň we innowasiýalaryň alyş-çalşygy, 

Italiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin esas bolup durýar. Bu parfiýalylaryň 

we rimlileriň gatnaşyk döwründen bäri dowam edýär. Ne Italiýa, ne-de Türkmenistan mundan alýan özara 

bähbitsiz oňup bilmezdi. Ine, şeýdip, 2016-njy ýylda iň ýokary derejä ýeten we Türkmenistan tarapyndan 

alnyp barylýan import çalşygy syýasatyna garamazdan,  geçen ýyl we 2020-nji ýylyň başlarynda göni alyş-

çalşygyň ýokarlanmagyny, has dogrysy dikelmegini uly höwes bilen bellige alýarys we Italiýadan gönüden-

göni importyň, esasanam tehnologiýa we az mukdarda sarp ediş harytlarynyň importynyň rekord derejede 

ýokarlanmagyna gaýdyp geldi. Şol bir wagtyň özünde, bilşimiz ýaly, Italiýa Türkmenistandan gymmat bahaly 

energiýa (nebit we nebit önümleri) importyny dowam etdirýär, şeýle-de bolsa, hemmesi Italiýa niýetlenen 

däl, diňe bahasynyň 2,4 / 1.4 milliard dollar bolan bir bölegi türkmen statistika ulgamy tarapyndan 

2018/2019-njy ýylda hasaba alyndy. Daşary söwda statistikasy tarapyndan hasaba alynan gural 

mehanikasynyň tehnikasy, tehnologiýa, senagat, himiýa we elektromehaniki zawodlaryň enjamlary, şeýle 

hem has görnükli egin-eşik önümleri, mebel we mebel enjamlary, azyk we sarp ediş harytlary, kagyz we 

ýasama önümler bilen üpjün etmek nukdaýnazaryndan, Italiýanyň Türkmenistana hödürleýän 

tehnologiýasynyň mukdarynyň näderejede möhümdigini ýatladýaryn. Hemmeleriň görşi  we köp adamyň  

muňa ýokary baha berişi ýaly, Türkmenistanda deňze gönüden-göni giriş we daşary söwda görnüşi 

bolmanlygy sebäpli,  goňşy ýurtlardan Türkmenistana gaýtadan eksport edilýän köp sanly italýan 

tehnologiýasy bar. 

Senagat we tehnologiýa italýan-türkmen gatnaşyklarynyň esasy düzüm bölegidir. Türkmenistanyň 

dürli şäherlerinde birnäçe gezek önümçilik bazasyny diwersifikasiýa etmek maksady bilen amala aşyrylýan , 

köp sanly senagat taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan italýan tehnikleri bilen duşuşdym, 

bu perspektiwa, bu energiýa önümlerini çykarmak we satmak pudagynda aşa garaşlylygy azaltmaga 

mümkinçilik berer. Italiýanyň tehnologiýasy, Türkmenbaşy şäherindäki täze portunyň, Aşgabatdaky aýna 

zawodynyň möhüm böleklerini, esasy nebithimiýa we dokma zawodlarynyň käbir böleklerini üpjün etdi 

şeýle hem bilelikde döredilen ‘Türkmen-alem’ telekommunikasiýana hemrasyna gatnaşmaga mümkinçilik 

berdi. Emma ol dikuçarlar, awtoulaglar we oba hojalyk üçin traktorlar, täsirli suwaryş tehnologiýalar we oba 

hojalyk pudagynda ulanylýan önümçilik zynjyrlar, deri we Türkmenistanda öndürilen polimerler ýaly ýokary 

tehnologiýaly ulaglarda hem bar. Italýan tehnologiýasy ösen, ygtybarly we köp halatlarda zerur bolup 

durýar. “Covid-19” koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän gysga möhletli krizise garamazdan, bu 

tendensiýanyň dowam etjekdigine we täze dörän hususy pudagyň ,edil döwlet sektoryndaky köp 

kompaniýalar ýaly ony has köp ulanyp biljekdigine ynanýaryn. 

6-njy noýabrda Milanda geçirilen Italýan-Türkmen Işewürler Forumynda we Prezident 

Berdimuhammedowyň Italiýa sapary mynasybetli takmynan 40 şertnama we ylalaşyk,  bu tendensiýanyň 

güýçlenmegine umyt edip boljak öwrülişik nokady boldy. 

Ikitaraplaýyn ylmy hyzmatdaşlygy aýratyn bellenilip geçmäge mynasypdyr. Şonuň üçin esasan 

Ylymlar Akademiýasyna we umuman türkmen uniwersitet pudagyna hakykatdanam möhüm bolan derňew 

potensiýalyny täzelemek we korrespondent italýan guramalary bilen gatnaşyklary ýola goýmak ýa-da 

berkitmek ugrundaky tagallalary üçin sag bolsun aýdýaryn. 

Şeýle hem bu pudakda, Ýewropa Bileleşigi tarapyndan döredilen we goldanýan esbaplar arkaly, 

Türkmenistanyň has köp peýdalanmaga öwrenmeli ‘Erasmus+’ programmasyndan  başlap, Horizon Europe-

yň ornuny tutjak “Horizon 2020”  guraly esasynda ediljek taslamalar üçin Türkmenistanyň sorap biljek 



goldawyna jogap hökmünde maliýe çeşmeleri bardyr. Ýany başlaýandygymyzy kabul etmeli bolsagam, 

rektolar bilen bolan birnäçe yzygider duşuşuklarymyzdan soň ; seýsmologiýa, lukmançylyk ylymlary, täze 

materiallaryň gözleg laboratoriýalar we daşky gurşaw ylymlary ýaly aýratyn pudaklar geljeginiň uly 

sebitdigine ynanýaryn. 

Italýan-türkmen sport we medeni gatnaşyklar hakykatdanam täsirli taraplaryň we wakalaryň üsti 

bilen gaty ösdi. Italiýaly türgenleriň gatnaşmagyndan başlap, Türkmenistandaky we Italiýadaky dürli 

çärelerde (esasanam Naples uniwersiadasynda) aýdym-saza çenli, Italiýanyň ilçihanasy tarapyndan wagtal-

wagtal gurnalýan, medeniýet we daşary işler ministrlikleriň hem gadyrly goldawy saýasynda geçirilen, 

nusgawy we häzirki zaman aýdym-saz konsertlerine we esasanam, ministirlikleriň onlarça ýyldan soň ilkinji 

gezek,  geçen noýabrda geçirilen ‘Pagliaçini’ doly görnüşinde sahnalaşdyrmaga gatnaşandygyna aýratyn 

buýsanýaryn. Bu waka , hakykatdanam çuňňur halkara rezonansyna eýe boldy. 

Şeýle hem, Türkmenistanda italýan dilini we medeniýetini öwretmegiň güýçlendirilmegine öz 

minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Bu proses, Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitedi we 

Halkara Ynsanperwer we Ösüş Uniwersitedinden başga-da Azadi adyndaky Türkmen Milli Dünýa Dilleri 

Institunda hem  stipendiýa maksatnamalarynyň dowamy, didaktik materillaryň üpjünçiligi, ýaryşlara 

gatnaşmak we terjimeler üçin berilýän baýraklaryň üsti bilen ep-esli giňeýär we perspektiwde bolan, orta 

mekdeplerde-de işjeňligine başlamaly ene-dili italýan dili bolanlaryň sanyny hem köpeldýär. 

Ilçihana, indi adaty bolan dil, aşhana, dizaýn we kino hepdeliklerden başga-da köp sanly sergi we 

ekspozisiýalary (Caravaggio, Via della Seta) gurnady. Kino, Türkmenistanda-da, Italiýada-da çuňňur-kökli 

däbi bilen döredilen sungatdyr we has ösdürilmäge mynasypdyr. Şol sebäpli, pandemiýanyň 

çäklendirmelerine garamazdan, Türkmen Döwlet Medeniýet Institunda režisýor Federiko Fellini barada 

geçirilen seminaryň aýratyn manysy bardyr. Italýan dizaýny - italýan hünärmenleri tarapyndan geçirilen 

adaty seminarlar bilen, indi ikitaraplaýyn medeni hyzmatdaşlygyň durnukly bölegine öwrüldi. Aşgabatda we 

her ýyl başga şäherde(Türkmenabat , Awaza ,Mary), Italýan aşpezleri tarapyndan türkmen aşpezlerine 

görkezýän Italýan aşhanasy baradaky sapaklary (master-klasslary) barha üns çekýar we  perhiz 

kämilleşdirmek,iýmitlenmek we saglygy gowylandyrmak ýaly mowzuklara deginýär. 

Arheologiýa, bilşiňiz ýaly, Turin (CREST bilen) we Bolonýa uniwersiteti (şeýle hem Halkara Ösüş 

ministrligi, Naples uniwersiteti, UNIOR we ISMEO tarapyndan goldanýan) hemişe Italiýa bilen 

Türkmenistanyň arasynda medeni hyzmatdaşlygyň sütünlerinden biri bolupdy. Täzelenen şertnamalaryň 

esasynda Köne Nusaý ýa-da Nusaý Parfiýa we Togolok/Marguş sebitlerinde gazuw-agtaryş işlerine dowam 

etdiren bu taslama türkmen mirasyny öwrenmek we oňa halkara baha bermek üçin uly mukdarda energiýa 

inwestirledi. Geçmişde, köp ýyl dowam eden yhlasyndan soň, gynansak-da işjeňligini dowam edip bilmedik 

Wenesiýa - üçünji missiýany alyp barýardy. “Parthika” žurnalynda bellenilip geçilen, türkmen arheologiýasy 

baradaky bilimleriň dünýäde ýaýramagyna goşant goşýan birnäçe ylmy neşirleri ýatlamak ýeterlidir. Bu diňe 

bir ylmy derejede däl, eýsem Türkmenistanda syýahatçylygyň ösmegi üçin hem örän möhüm pudakdyr. Men 

muňa uly ynam bilen şaýatlyk edip bilerin sebabi ýurduň esasy ýerleriniň köpüsini hut özüm baryp gördüm. 

Geljekde, medeni we arheologiki mirasy adatdan daşary baý bolan Türkmenistanyň, gadyrly 

gatnyşygy bilen Latynadaky Halkara sirk festiwalynda, sportçylarynyň sport çärelerinde(agzap geçen Napoli 

Uniwersiadasyna) gatnaşygy bilen we belki-de Lombardiýadaky we belki-de Sardiniýadaky at fermalara ahal-



teke atlary bilen hem-de Alabaý itlary bilen Toskanada işjeňlik etjegine umyt edýärin. Iň esasy zat, ajaýyp we 

henizem köp zady belli bolmadyk arheologiki miras barada has gowy bilmegi arzuw edýärin. 

Ikitaraplaýyn ylalaşyklar barada birnäçe söz. Geçen ýylyň noýabr aýynda Rimde olaryň birnäçesine 

gol çekildi (daşky gurşaw, saglyk, medeniýet, howa ulaglary) we beýlekiler kesgitlenýärkä, olary durmuşa 

geçirmek boýunça işler alnyp barylýar. Italiýanyň Daşky gurşaw ministrliginiň  ‘MATTM’ missiýasy serhetler 

açylan badyna Türkmenistana gelmeli we saglygy goramak, pandemiýa we eýýäm agzap geçen mowzugym 

bolan medeniýet hyzmatdaşlyklaryny işjeňleşdirilýär. Ahyrynda-da , söwda we ykdysady gatnaşyklara 

gaýdyp gelmek üçin,  Italiýada we Türkmenistanda yzygiderli gurnalan işewürlik forumlarynyň birnäçesini, iş 

katalogynyň peýdaly döwürleýin neşirini we ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen meşgullanýan we hususy 

pudagyň ösüş potensialynyň, köpçülige we şertnamalara goşulmak bilen, Türkmenistanyň gülläp ösmeginiň 

geljegi üçin möhüm esas bolup biljekdigini tassyklaýan dürli derejedäki, ýüz ýigrimiden gowrak kompaniýalar 

barada ýatladasym gelýär. 

Türkmenistandaky işimiň ahyryna ýetenimde , italýan-türkmen ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň kem-

kemden güýçlenmeginiň, gazanylan möhüm öňegidişligine we Italiýanyň Merkezi Aziýada Ýewropa 

Bileleşiginiň agzasy hökmünde beren yhlaslarynyň çäginde ; BMG tarapyndan ykrar edilmeginiň 25 ýyllygy 

bellenilýän ,iki ýurduň abadançylygynyň mundan beýläk-de ösmegine möhüm goşant goşan, türkmen 

Bitaraplygy tarapyndan üpjün edilen sebitdäki durnuklylygyň  ähmiýetine iň berk ynamymy bildirmek 

isleýärin. 

Ýaşasyn Italiýan Respublikasynyň 74-nji ýýl baýramçylygy! Ýaşasyn Türkmenistan! Ýaşasyn 

halklarymyzyň arasyndaky dostluk!  

 

                                                                                        Diego Ungaro 


