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AK ARZ UWL AR
Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň
düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Bu gün türkmeniň ak ýüreginiň sesi ak ýollar — howa ýollary arkaly dünýä
uzaýar. Ol ýollaryň gözbaşynda bolsa ak mermere beslenen ajaýyp binalar —
Halkara howa menzilleri yzly-yzyna peýda bolýar.
Bu gün türkmen halky müňýyllyklar içre uzap gelýän peder ýollaryny dowam
etdirip, dost-dogany, ýakyny-ýady bereketli supranyň başyna jemläp, ak öýlerde
bagtyýarlyk toýlaryny toýlaýar.
Bu gün halkymyz Berkarar döwletliligiň 30 ýylynyň arka atylmagy mynasybetli
başlan toýuny her welaýatda, özboluşly öwüşgin bilen ýaýbaňlandyrýar. Ine, biziň
gürrüňimizem ak ýollarda dikilen ak öýlerdäki ak arzuwlara beslenen dabaralar
hakynda. Bu gezek joşgunly kelamlar Döwletmämmet Azady, Magtymguly Pyragy,
Gurbandurdy Zelili, Baýram şahyr ýaly ägirtleri dünýä beren Balkan topragynda
ýaňlandy.

Şu sanymyzda:
4-nji sahypa

5-nji sahypa

ZE
? HIN BILEN ZÄHMET
SAZLAŞANDA
...Şond a polýak durm uş ynd an
söz açýan «Yşk sön end e» atl y iki
art ist iň gatn aşm ag ynd a dow am
edý än oýn y goýd uk. Bu sahn a
d i ýs e ň g ow y g a rş yl a nd y . Ru s
dil in i ýagd aýl yr ak bilm eg im, dil i
miň çalg yrtl yg y oýn uň täs irl il ig in i
has-da artd yrd y.

6-njy sahypa

(Hekaýa)

OGLANLYK DÖWRÜNIŇ
ÝATLAMASY
Teý-ahyry tomusky dynç alyş
soňl and y. Ýen e-de goňş ym y
zyň eşeg ar ab as yn y sor ap alyp,
part amy ýükläp, oňa bolsa Juma
ikim iz i oturd yp, kak am biz i mek
deb e alyp gitd i. Ýolb oý y täz ej e
part ama şeýle bir buýsanýardym
wel in, göz üm töw er eg imd ed i.
B eg e nm e kd e n ýaň a a gz y m
gowş an okd y.

Gyş günümi, tomus güni, parhy ýok,
Seň keşbiň ýatladýar baky bahary.
Dideleň saýlanda meni saýlasyn,
Jadylap goýsa-da her bir bakany.
Aňzak gyşda küýsesem ýaz güllerni,
Men saňa seredýän gül görmek üçin.
Men seniň gaşyňa geldim meýletin,
Baky ýaz bolmagy öwrenmek üçin...

7-nji sahypa
«SOLTAN SANJAR MAZY»
Abd yr ahm an Nyýaz yn yň
adyn y magt ymg ul yş yn asl yk
ylm yn yň tar yh yn a hem iş el ik
gir iz en işi bols a 1912-nji ýyld a
kärd eş dost y A.Umer ow yň
eýel ik eden çaph an as ynd a
Magt ymg ul yn yň 45 goş
gud an ybar at ýyg ynd ys yn y
öz sözb aş ys y bil en neş ir
etm eg id ir.

Milli gymmatlyklarymyza sarpa
barada gürrüň açmak üçin, mun
dan müň ýyl aňyrdaky wakalara
ýüzlenmegem, häzirki Berkarar
döwletli zamanamyzyň islendik
purs at yn a naz ar aýl am ak hem
ýeterlik. Sebäbi halkymyz hemişede milli gymmatlyklaryny belent
der ej ed e gör üp gel ipd ir. Müň
ýyllyklara uzap gidýän ýolunyň
dowamyndaky şöhratly menziller
hem pederlerimize şol gymmat
lyklary belentde tutandygy sebäpli
ýaran bolup geldi. Ol gymmat
lyklaryň naýbaşylarynyň biri-de
halky bir supranyň başyna jem
edýän agzybirlikdir. Gahryman
Arkadagymyzyň şol gymmatlykla
ry durmuşymyza ornaşdyrmagy-da
şu döwl etl i döwr an yň mund an
buýanky müňýyllyklara uzap git
megine gönükdirilendir.
Taryh — halklaryň geçen ýoly
barada gürrüň berýän täsin eser.
Nesilleriň söhbedini özüne siň
dirip, asyrlar içre ömür sürýän
binalar bolsa şol eseriň bezegleri.
Şu hakykatyň özi-de Gahryman
Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli
başlangyjy bilen Diýarymyzyň çar
künjünde yzly-yzyna peýda bolýan
Türkmeniň Ak öýi binalarynyň
agzybirligiň şu ajaýyp zamana
myzyň sütüni bolandygy barada
geljekki nesilleriň kalbynda ýaň
landyrjak owazy gulagyňa gelen
ýaly bolýar.

Hawa, 14-nji iýulda Balkan top
ragy ýene-de aňyrsyna-bärsine göz
ýetmeýän toýhana öwrüldi. Toý
Jebel şäherçesinden başlady. Bu
ýerde täze Halkara howa menzili
niň düýbüni tutmak dabarasynyň
wakalary gadymy Beýik Ýüpek
ýol un yň ajaý yp zam an am yzd a
täze keşpde dikeldilmegini ala
matlandyrdy. Şol günüň wakala
ry Arkadagly Diýarymyzyň sebit
we yklym ähmiýetli möhüm ulag
hem-de logistika merkezi hökmün

de eýeleýän ornuny pugtalandyr
ýandygynyň buşluknamasy boldy.
Ol wakalar milli Liderimiziň umu
madamzat bähbidini nazarlaýan
syý as at yn yň ýurd um yz yň ulag
ulgamynyň dünýäniň ulag ulga
myna yzygiderli goşulyşmagyny
üpjün etmek, Gündogar — Gün
batar we Demirgazyk — Günorta
ugurlary boýunça milli düzümi
giň eltm ek bil en bagl an yş ykl y
öňde goýan wezipelerini çözmek
babatda netijeli çäreleriň görül
ýänd ig in i ýen e bir ýol a düný ä
ýaýdy. Şeýlelikde, paýtagtymyz
daky, Türkmenbaşy, Türkmena
bat hem-de Kerki şäherlerindäki
Halk ar a how a menz ill er i ýal y,
Jebel şäherçesinde gurluşygyna
badalga berlen, sagatda 100 ýo
lagça hyzmat etmäge niýetlenen
döwrebap Halkara howa menzili
hem seb it we seb it ar a üst aş yr

Jebel şäher
çesinde gurluşygy
na badalga berlen, sa
gatda 100 ýolagça hyzmat
etmäge niýetlenen döwre
bap Halkara howa menzili
sebit we sebitara üstaşyr
ulag gatnawlarynda mö
hüm ähmiýete eýe
Horm atl y
bolar.

ulag gatnawlarynda möhüm ähmi
ýete eýe bolar. Nesip bolsa, ýene
3 ýyldan gurluşygy tamamlanjak
Halkara howa menzilinde 200-e
golaý işgär zähmet çeker. Ýolagçy
we ýük terminallary, howa here
ketini dolandyryş diňi, halas ediş
hem-de ýangyna garşy göreş gul
luklarynyň binasy, uzynlygy 3 müň
200 metr bolan döwrebap uçuş-go
nuş zolagy, öwrüm ýollary, alty
howa gämisine we dört dikuçara
niýetlenen meýdança, ýöriteleşdiri
len aerodrom we howa gämilerine
ýerüsti hyzmat ediş gulluklarynyň
binalary… bu gadymy topragyň
keşbine özboluşly röwüş çaýar.
Halkymyzda köpri gurmak iň bir
sogaply işleriň biri hasaplanylýar.
Howa menzilleri hem ýurtlary,
ykl yml ar y bir ikd irý än köpr i.

(Dowamy 2-nji sahypada)

Prez id ent im iz «Türk
mend eň izd erý aý oll ar y»
agentl ig in iň ygt yý ar yn a ge
lip gowş an, Türkm en ist an bil en
Tat ar yst an Resp ubl ik as yn yň ara
synd a gaz an yl an ýok ar y der ej el i
ylal aş ykl ar yň esas ynd a ýurd um yz
üçin ýör it e gurl an, syý ah atç yl ar,
jah ank eşd el er üçin niý etl en en
«Rah at» atl y täz e ýol agç y
gäm is in iň ilk inj i ýüz üş i
ne ak pat a berd i.

Halkara howa menzilinde 200-e golaý işgär zähmet çeker. Ýolagçy we
ýük terminallary, howa hereketini dolandyryş diňi, halas ediş hem-de
ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binasy, uzynlygy 3 müň 200 metr
bolan döwrebap uçuş-gonuş zolagy, öwrüm ýollary, alty howa gämi
sine we dört dikuçara niýetlenen meýdança, ýöriteleşdirilen aerodrom
we howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklarynyň binalary bolar.

MILL I MED EN IÝ ET IM IZ IŇ
ROWAÇLYG Y
Horm atl y Prez id ent im iz iň aýd yş y
ýaly: «Medeniýet halkyň kalbydyr». Ol
gözellig i dürli äheňlerde beý an edip,
kalpl ar a ruh y güýç berý är. Bu günk i
gün türkm en med en iý et in e diň e bir
ýurdumyzda däl, eýsem, bütin dünýäde
uly sarpa goýulýar. Türkmenistan Diýa
rymyzyň dünýä bileleşigindäki abraýmertebesiniň barha ýokarlanmagynda
med en i ulg amd ak y hyzm atd aşl ykl ar
möhüm orny eýeleýär. Umumadamzat
medeniýetine uly täsir eden Gadymy
Merw, Nusaý, Köneürgenç, Abywerd,
Dehistan ýaly taryhy-medeni ýadygär
liklerimizi bu günki günde bütin dünýä
tanaýar. Ajaýyp eserleri bilen söz sun
gatynda yz goýan beýik akyldarlarymy
zyň we şahyrlarymyzyň edebi mirasy
dünýäniň ruhy hazynasyna öwrüldi.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwr ünd e Türkm en ist an düný än iň iň
abraýly halkara guramalarynyň biri bolan
Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim,
ylym we medeniýet boýunça guramasy
(ÝUNESKO) bilen ysnyşykly hyzmatdaş
lyk saklaýar. Gahryman Arkadagymyzyň
belleýşi ýaly, umumadamzat gymmat

lyklaryny, medeni mirasy goramak we
olara hormat goýmak ÝUNESKO-nyň ileri
tutýan ýörelgesidir. Türkmenistan bilen
bu guramanyň arasyndaky hyzmatdaş
lygyň netijeli ösüşi barada aýdanymyz
da, 1994-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda
Türkmenistan tarapyndan kabul edilen
ÝUNESKO-nyň «Bütindünýä medeni we
tebigy mirasy goramak hakynda» Kon
wensiýasynyň ýurdumyzyň bu gurama
bilen hyzmatdaşlygynyň esasy bolup
durýan resminamadygyny bellemek bo
lar. Resminamanyň çäklerinde ÝUNES
KO-nyň bütindünýä mirasynyň sanawyna
ýurdumyzyň medeni-taryhy desgalaryny
girizmek boýunça işler geçirilýär.
Tar yh y-med en i ýad yg ärl ikl er im i
zi aýawl y sakl am ak, düný ä ýaým ak,
döwl et im iz bil en ÝUN ESK O-nyň ara
syndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyr
mak ugrunda hormatly Prezidentimiziň
başlangyçlary halkara jemgyýetçiliginiň
gyzgyn goldawyna eýe boldy. Netije
li we uzakm öhl etl eý in gatn aş ykl ar yň
net ij es ind e, Gad ym y Merw, Kön eür
genç ýadygärlikleri we Nusaý galasy
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň

sanawyna girizildi. Şeýle-de «Görogly»
dessançylyk sungaty, «Küştdepdi» aý
dym we tans dessury hem-de türkmen
mill i hal yç yl yk sung at y Adamz ad yň
maddy däl medeni mirasynyň sanawy
na girizildi.
«Türkm en ist an — par ah atç yl yg yň
we ynan yşm ag yň Wat an y» ýyl yn
yň başynda, ýagn y 30-njy ýanward a
hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy bo
ýunça Türkmenistanyň Daşary işler mi
nistrliginde ÝUNESKO-nyň işleri barada
Türkmenistanyň milli toparynyň nobatda
ky mejlisi geçirildi. Mejlisde Birleşen Mil
letler Guramasynyň iň iri ýöriteleşdirilen
edarasy bilen hyzmatdaşlyga degişli giň
gerimli meseleler ara alnyp maslahat
laşyldy. Esasy meseleleriň biri «Ýüpek
ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi»
ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça milli
ýadygärlikleriň birnäçesini ÝUNESKOnyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna
girizmegi teklip etmek baradaky mesele
boldy. Hususan-da, bular Amul galasy,
Mansaf rabady, Köne gala, Akja gala,
Gyzylja gala kerwensaraýlary, at-Tah
malaj duralgasy, Kuşmeýhan orta asyr

şäheridir. Bu kerwen ýoly gadymyýetde
Amyderýanyň goşandy bolan Zarawşan
derýasynyň ýokary akymlaryndan baş
lanyp, Täjigistanyň, Özbegistanyň we
Türkmenistanyň çäklerinden geçipdir.
Şun uň bil en bagl yl ykd a, mejl is e gat
naş yj yl ar Türkm en ist an yň Med en iý et
ministrliginiň, Täjigistan Respublikasy
nyň Med en iý et min istrl ig in iň hem-de
Özb eg ist an Resp ubl ik as yn yň Med e
niý et min istrl ig in iň aras ynd a «Ýüp ek
ýoly: Zarawşan — Garagum geçelgesi»
ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça milli
ýadygärlikleriň birnäçesini «ÝUNESKOnyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna gi
rizmegi teklip etmek hakynda ylalaşyga»
gol çekilmeginiň möhümdigini bellediler.
Mähr ib an halk ym yz yň köp as yrl yk
tar yh yn y, med en i-ruh y gymm atl ykl a
ryn y düýpl i öwr enm ek, Beý ik Ýüp ek
ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy ga
lal ar yň, kerw ens ar aýl ar yň, ýad yg är
likleriň ähmiýetini dünýäde wagyz et
mek işi Berkar ar döwlet imiziň bagt y
ýarlyk döwründe giň gerime eýe boldy.

(Dowamy 2-nji sahypada)
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Alty ganat ak öý

9. Durluk (tärimiň örtügi).
10. Üzük (uklaryň örtügi).
11. Öý gapysy.
12. Öý gamşy, guşagy.

AK ÖÝ. AK ÝOLLAR.
A K A RZ U WL A R

Gadymy ak öýleriň tebigy şertlerimize, halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş mümkinçiliklerine görä örän
kämil aýratynlyklary bardyr. Ak öýleri göçülende
Nagyşlar
söküp, düýäňe ýükläbermeli. Olaryň ortasynda ot
ýakar ýaly, Aýyň ak nurundan ganar ýaly, sil gelse
«Gözenek», «Tärim gözenek», «Dürli tärim
geçip gider ýaly, tüweleý gelse sowlup geçer ýaly, gözenek», «Tärim goçak», «Garşylykly tärim
hiç bir howatyrsyz ýaşar ýaly täsin taraplary bar. goçak», «Goşa egrem», «Dört egrem».
Ony tämiz hem aýap saklamak üçin gurluşynyň
Ogulbaýram KULYÝEWA.
täsinligi ýaly aladasy-da azdyr. Ak öýüň tärimi,
ugy, tüýnügi berk bolmaly, ýüpleri berk çekilmeli,
durlugy, serpigi hemme örtükleri ýyrtyk bolmaly
däl, örtüklerini täzeläp durmaly. Onuň gurluş aýra
tynlyklary hakyndaky söhbetler hemmeler üçin-de
gyzykly bolsa gerek.

Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň
düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

«

Ak öýüň süňňi

Bu gün türkmen halky müňýyllyklar
içre uzap gelýän peder ýollaryny dowam
etdirip, dost-dogany, ýakyny-ýady bere
ketli supranyň başyna jemläp, ak öýlerde
bagtyýarlyk toýuny toýlaýar.

Zeminiň gupbasy
Arkadag kalbynyň ruhy binasy,
Dünýäniň içinde dünýädir ak öý.
Bu gün bolup köňülleriň senasy,
Watan ykbalyna sünnädir ak öý.
Göwni dokundyrýar mähri-yssysy,
Durky göýä ap-ak gülüň dessesi,
Hak nurunyň Ýere düşen şöhlesi,
Zeminiň gupbasy bolandyr ak öý.

«

Geň-enaýy täsinlik. Adamyň on iki süňňi my
saly, ak öýüňem gurluşyny düzýän şekiller on iki
bolup, olaryň her biriniň ady bar.
1. Tüýnük.
2. Serpik (tüýnügiň örtügi).
3. Tüýnük ýüpi.
4. Tärimler (4 ýa-da 6 ganatdan ybarat).
5. Uklar (4 ganat öýe 60 uk, 6 ganat öýe 90 uk).
6. Uk baglar (her ukda 1 bag bolýar).
7. Düzi ýüpi.
8. Golaň (tärimiň 1 guşagy).

üpjün edilen giň konsert zalyny,
iş otaglaryny we beýleki ugur
daş otaglary, eýwany we 3 müň
orunlyk sadaka üçin aýratyn bi
nany öz içine alýar. Toplumyň
golaýynda gurnalan ak öýlerdir
hiňň ild ikl er iň töw er eg ind äk i
şatlyk-şowhun bu ýerini, sözüň
doly manysynda, hakyky toýha
na öwürdi. «Türkmeniň ak öýi»
binasynyň açylyş dabarasyndan
soň şanl y wak a myn as yb etl i
welaýatyň sungat ussatlarynyň
guramagyndaky konsert bolsa
bu döwletli döwran üçin halky
myzyň Gahryman Arkadagymyza
alkyşnamasy bolup ýaňlandy.
Hawa, hormatly Prezidentimiziň
başlangyçlary bilen ýurdumyzda
halk yň hal-ýagd aý yn yň gow u
land yr ylm ag yn a, mill i-med en i
gymm atl ykl ar ym yz yň düný ä
ýaýylmagyna gönükdirilen uly
işl er durm uş a geç ir ilý är. Mu
kadd es Gar aşs yzl yg ym yz yň
şanl y 30 ýyll yk baýr am yn yň
toýl aný an ýyl ynd a-da otuzd an
gowr ak dürl i maks atl y desg a
ulanylmaga berildi. Balkanabat
şäh er ind e şa gad am y düş üp,
gap ys yn y giňd en açan «Türk
meniň ak öýi» binasy hem bu
mukaddes baýramçylyk myna
sybetli günbatar welaýatymyzyň
ýaşaýjylaryna toý sowgady bol
dy. Gahryman Arkadagymyzyň
gözellik döredýän başlangyçlary
net ij es ind e her bir gün üm iz
mundan beýlägem toýlara, ösüş
lere beslener.

Täriminde baky bagtyň ýoly bar,
Jemalynda bäş welaýat göli bar,
Belent ruhly köňüllermiz alaýaz,
Bagtyýar döwrüme bezegdir ak öý.
Bu kämil dünýäsi arzuw-umydyň,
Sungaty sünnäli gyzyň-ýigidiň,
Bary jemlenendir ýagşy-niýetiň,
Arkadag nazaryn salandyr ak öý.
Süleýman ILAMANOW,
«Edebiýat we sungat».

(Başlangyjy 1-nji sahypada) göz ell ig iň birl eşm eg ind äk i tä
Adamzadyň ykbalyna oňyn tä
sir in i ýet irj ek şeýl e «Asm an
köprüleriniň» ençemesini gur
duran, sogaply gadamlary bilen
ýurdumyzy, ykbalymyzy özgerd
ýän Gahryman Arkadagymyzyň
Halkara howa menziliniň düý
bün i tut uş dab ar as ynd a Baý
ram şahyryň goşgusyndan bent
okamagy tebigatyň, mukaddes
topr ag yň göz ell ig i bil en ruh y

sinlik bolup joşgunly ýüreklerde
galkynyş döretdi.
Jeb el şäh erç es ind e Halk ar a
how a menz il in iň düýb ün iň
tut ulm ag y myn as yb etl i da
b ar al a rd a n s o ň h o rm a tl y
Prez id ent im iz iň Balk an ab at
şäherine tarap barýan ýolunyň
ugr und a «Gaýr ag oý ulm as yz
Tiz köm ek» merk ez in iň gol a
ýynda saklanyp, saglygy gora
ýyş ulgamyn yň işgärleri bilen

Bu ugurda alnyp barylýan işler oňat netijeleri berýär.
Çünki ösüp gelýän ýaş nesilleri ata Watanymyza söý
gi, baý, milli mirasymyza aýawly garamak ruhunda
terbiýelemekde aýratyn ähmiýete eýedir.
Halkara hyzmatdaşlygy nukdaýnazaryndan Aş
gabat myhmansöýerligiň, ygtybarly hyzmatdaşly
gyň, parahatçylykly döredijiligiň, ynsanperwerligiň
Watanydyr. Amala aşyrylýan giň gerimli işler ýurdu
myzyň syýasy, durmuş-ykdysady, ylym-bilim, mede

«

«

ni merkezi hökmünde Aşgabat şäheriniň ähmiýetini
has-da ýokarlandyrýar. Paýtagtymyzda ak mermere
bür en en beý ikd en-beý ik, ajaý yp, häz irk i zam an
binalarynyň gurulmagy şäheriň keşbiniň şu gün
ki aýratynlygydyr. Şu ýyl esaslandyrylmagynyň
140 ýyllygy uludan baýram edilen ak mermerli
paýtagtymyz häzir Merkezi Aziýanyň mer
jeni diýlip mynasyp atlandyrylýar. Aşgabat
sebitiň iri işewür, medeni we sport merkezi
bolup, depginli ösýän şäheriň — geljegiň
şäheriniň ajaýyp nusgasyny özünde jemleýär.
Mejlisde bellenilişi ýaly, geljekde ýurdumyzyň
ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň ka
fedralaryny döretmek hem-de ÝUNESKO-nyň mek
depler assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumybilim
berýän orta mekdepleriniň käbirlerini girizmek
meýilleşdirilýär.
Haç an-da aýd ym-saz sung at y hakd a gür
rüň gozg al and a, türkm en halk yn yň ähl i saz
gur all ar yn yň aras ynd an ilk inj i bol up, dut ar yň
owaz y gul ag yňd a ýaňl aný ar. Häz irk i wagtd a
ÝUN ESK O-nyň sekr et ar iat y tar ap ynd an dut ar
ýas am ak sen etç il ig in i, dut ar çalm ag yň ýer in e
ýet ir ij il ik saz sung at yn y we bagş yç yl yk sung at y
ny madd y däl med en i mir as yň san aw yn a gir iz
mek boý unç a işl er bell ig e alynd y. Bu mes el el er e
ÝUN ESK O-nyň Adamz ad yň madd y däl med en i
mir as y boý unç a Hök üm et ar a top ar yn yň 2021-nji
ýylyň aýagynda geçiriljek mejlisinde garamak göz
öňünd e tut ulý ar.
2020-nji ýylyň 3-nji dekabrynda geçirilen «Bita
rap Türkmenistan — ÝUNESKO: taryhy we medeni
ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk» atly halkara onlaýn
ylm y masl ah at ynd a Türkm en ist an yň bu gur am a
bilen alyp barýan hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary
ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýokary derejede geçirilen
halkara onlaýn ylmy maslahaty Türkmenistan bilen
ÝUNESKO-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan

Günüň ýiti şöhlesi, ýakymsyzdyr bigüman,
Gorar seni yssydan, şonda mydam saýawan.
Ägä boluň, adamlar, howadaky tozandan,
Agyz-burun, örtügi — goragçysy ozaldan.

beýläk hem ösmeginde möhüm ädim boldy. Garaş
syz Watanymyzyň we dünýä ylmynyň wekilleriniň
nobatdaky duşuşygy hormatly Prezidentimiziň sa
hawatly syýasatynyň netijesidir we Türkmenistanyň
mundan beýläk-de dünýä jemgyýetçiligine goşu
lyşmagyna, türkmen halkynyň özboluşly medeni
mirasyny ylmy taýdan düýpli öwrenmäge gönükdi
rilen özgertmeleriň möhüm ugrudyr. Ol bolsa ylmy
alyş-çalşygyň giňeldilmegine hem-de milli ylmyň
mundan beýläk-de ösüşini kesgitlemäge müm
kinçilik berýär.

Geljekde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKOnyň kafedralaryny döretmek hem-de ÝUNESKO-nyň mekdepler
assosiasiýasyna ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdep
leriniň käbirlerini girizmek meýilleşdirilýär.

Myrat HUDAÝGULYÝEW,
«Edebiýat we sungat».

SAGLYGA SYGNYP ÝAŞA

MILL I MED EN IÝ ET IM IZ IŇ
ROWAÇLYG Y
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

duş uş yg yn yň dow am ynd ak y
wak al ar joşg unl y purs atl ar yň
Ark ad agl y zam an am yz yň her
bir menziline mahs usd yg yn y
ýen e bir ýol a görk ezd i. Mill i
Liderimiziň ýakynda döredilen
Gurbanguly Berdimuhamedow
adyndaky Howandarlyga mätäç
çag al ar a hem aý at berm ek bo
ýunça haýyr-sahawat gaznasyn
dan welaýatyň etraplarynyň we
şäherleriniň hassahanalarynyň
çagalar bölümleri üçin täze «Tiz
köm ek» awt oul agl ar yn yň 10syny sowgat bermek baradaky
kar ar a gel end ig in i hab ar ber
megi döwletimiziň geljegi bolan
çagalaryň saglygy baradaky ala
danyň dowamly boljakdygynyň
subutnamasyna öwrüldi.
Şol günüň göwün galkyndy
ryjy wakalary Balkanabat şähe
rind e halk ym yz yň gad ymd an
gelý än myhm ans öý erl ik däpdessurlaryny alamatlandyrýan,
abadançylygyň we ösüşiň nyşa
ny bolan «Türkmeniň ak öýi»
binasynyň açylyş dabarasy bilen
dowam etdi.
Ýanaşyk çäkleri abadanlaşdy
rylyp, bagy-bossanlyga bürelen
«Türkm en iň ak öýi» topl um y
häzirki zaman enjamlary bilen

Gaýta-gaýta el ýuwmak bar türkmeniň däbinde,
Kemin goýma, dowam et, her gezegem sabynla.
Arassa suw hemişe kuwwat berýär bedene,
Sowuk suw kesel getir äsgermezlik edene.
Gök önümden, miweden ýetse eger höregiň,
Janyň-a sagdyn bolar, takat tapar ýüregiň.

YLH AMLY, DÖWL ETL I ZAM AN A

Berk ar ar Wat an ym yz yň ga
zanýan uly üstünlikleri hem-de ýeten
bel ent der ej es i med en i mir as ym yz y,
halkymyzyň baý maddy we ruhy-ahlak
gymmatlyklaryny mundan beýläk-de giňden
wagyz etmek üçin uly mümkinçilikleri döred
ýär. Milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdür
mekde beýik işleri durmuşa geçirýän Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun.

Aýbölek ABDYRASULOWA,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahat ynyň baş hünärmeni.

A st y da, üst i-de
egsilmez baý
lyk bolan türk
men topragy Ber
karar döwletimiziň
bagtyýarlyk döwründe
özüniň eşreti goýnunyň
gymmatlyklaryny halky
myza bolluk bilen eçilýär.
Hormatly Prezidentimiziň öň
dengörüjilikli syýasaty neti
jesinde ajaýyp zamanamyzda
ýurdumyzyň nebitgaz puda
gynda alnyp barylýan işler
dünýäniň ösen depginleri bilen
aýakdaş ädim urýar.

«Türkm en ist an yň neb itg az
senagatyny ösdürmegiň 2030njy ýyla çenli döwür üçin Mak
satnamasyna» laýyklykda alnyp
barylýan işler pudagyň öňünde
täze gözýetimleri, täze mümkin
çilikleri açýar. Şonuň netijesin
de önümçilige sanly ulgamy
we has oňaýly innowasion
tehn ol og iý al ar orn aşd yr yl
ýar. Bu işler milli Liderimiziň
neb itg az ulg am yn yň işi bil en
yzygiderli gyzyklanyp, ösüşleri
nazarlaýan ýoluň üstünliklere
beslenmegine gönükdirilen tab
şyryklary, döredip berýän täzetäze mümkinçilikleri netijesinde
mümkin bolýar.
Milli Liderimiz islendik wela
ýatda iş saparynda bolanda-da,
ol ýerde dürli pudaklarda işleriň
aln yp barl yş y bil en içg in gy
zyklanýar. Ine, golaýda Balkan
wel aý at yn a bol an iş sap ar y
nyň dowamynda-da hormatly
Prezidentimiz nebitgaz pudagy,
himiýa senagaty bilen baglany
şykly ençeme meseleleriň üstün
de durup geçdi we bu babatda
täze gözýetimlere sary badalga
berdi. Iş saparynyň dowamyn
da Gahryman Arkadagymyzyň
Gar ab og az aýl ag yn yň him ik i
gorl ar yn y we teb ig y aýr at yn
lykl ar yn y ylm y taýd an düýpl i

öwrenmegiň wajypdygyna ünsi
çekip, ýurdumyzyň ylmy-barlag
institutlarynyň alymlarynyň bu
ulgamda işleýän hünärmenler
bilen bilelikde zerur işleri geçir
melidigini belledi.
Döwlet Baştutanymyzyň şol
özgertmeleriniň netijesinde peý
da bolan kärhanalaryň biri-de
«Garabogazkarbamid» kärhana
sydyr. Bu kärhananyň gurulmagy
milli ykdysadyýetimizi senagat
laşd yrm ag yň, diw ers if ik as iý a
ýoly bilen ösdürmegiň ýolunda
möhüm ädim, gazhimiýa puda
gyny ösdürmekde wajyp tapgyr
bold y. Ine, şul ar ýal y göw ün
galkyndyryjy pursatlar döredijilik
işgärlerine täze-täze eserleri dö
retmekde ylham çeşmesi bolup
durýar. «Türkmengaz» döwlet
kons ern in iň med en i-işew ürl ik
merk ez i hem öz işin i ajaý yp
zamanamyzyň sesine ses goş
makdan ugur alyp guraýar. Milli
Liderimiziň amala aşyrýan işleri
bolsa biziň döredijilikli gözlegle
rimizde ganat bolýar. Medeniişewürlik merkezimizde zähmet
çekýän medeniýet, sungat işgär
leri döwrüň sesine ses goşmak
bilen, öz döredijiliklerinde milli
mirasymyzy wasp etmäge uly
orun berýärler. Meşhur aýdymçy
laryň Gahryman Arkadagymyzyň

halkymyza bagyş eden eşretli
zamanasyny, her bir pudakda
amala aşyrylýan işleri wasp ed
ýän, şonuň ýaly-da gözel tebigata
söýgä ýugrulan aýdymlary diňe
bir pudagyň zähmetkeşleriniň däl,
ähli watandaşlarymyzyň armaçy
syna öwrülýär. Munuň aňyrsynda
bolsa Gahryman Arkadagymyzyň
halkymyz üçin edýän bimöçber
aladasy durandyr.
Med en i-işew ürl ik merk ez i
mizde her bir şanly senä toý
sowgadyny taýýarlamak asylly
dessur. Barha golaýlap gelýän
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllyk toýunda hem döredijilik
toparymyz Watana, ajaýyp za
manamyza söýgüsini täze-täze
eserler görnüşinde dünýä ýaýar.
Her bir im iz iň durm uş ym yzd a
özg er işl ikl er dör ed ip, ykb a
lym yz y güll edý än Gahr ym an
Arkadagymyzyň jany sag, ömri
uzak bolsun! Halkymyzyň rys
gal-berekediniň artmagy üçin
amala aşyrýan işleri rowaçlyk
lara beslensin.

Nurmuhammet
AKMYRADOW,
«Türkmengaz» döwlet
konserniniň
Medeni-işewürlik
merkeziniň müdiri.
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«Garaşs yzl yk
— buýs anj ymyzbagt ymyz»
atly bäsleşige

TOÝLY DIÝAR
Eziz ilim zerden lybas geýipdir,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!
Alyslardan myhman bary gelip dur,
Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Bagtyýarlyk döwrümiziň aýdymy,
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.
Bir suprada jemläp bütin halkymy,
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.

Buýsanç bilen pasyrdaýar Tugumyz,
Baky bagta sary barýan ugrumyz,
Şöhrata beslenýär aýdyň ýolumyz,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!
Arkadagyň paýhas-düri seçilýär,
Otuz ýylda asyrlyk ýol geçilýär,
Çüwen ykballary döwür eçilýär,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Watan goýnun gülzar eýlän, ýaz eýlän,
Ýürekleri joşgun eýlän, saz eýlän,
Ak bagty dünýäniň nazaryn eglän,
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.

Bereket çeşmesi — daşgynly siller,
Dostlugyň köprüsi — dogan dek iller,
Oguzlaň namasy — bu şirin diller,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Aryk ýitirmeýär köne akaryn,
Älem içre şany dessan Watanym,
Garşy alyp üstünlikleň hataryn,
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.

Ösüşleri bedewlere taýlaýas,
Şatlygmyzy ulus-ile paýlaýas,
Nazarmyzy Arş üstüne aýlaýas,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Asyrlary — heňňamlary arkalan,
Gözel Diýar asuda hem berkarar,
Il-halkymyň şöhrat-şany Arkadag!
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.

Bagtyýarlyk ülkämize nur saçýar,
Parahatlyk bize gujagyn açýar,
Berkararlyk ýaňy älemi guçýar,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Synmaz binýat — pederleriň isläni,
Erkanalyk päk kalbynda besläni,
Wysal bolup geldi bagtyň bossany,
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz.

Milli mirasymyz dünýä ýaýylýar,
Arkadaga alkyş sözler ýagylýar,
Şanly günler altyn harply ýazylýar,
Ak öýüň mübärek, Garaşsyz Diýar!

Oguljahan MÄTIÝEWA,
Gubadag etrabyndaky 38-nji orta
mekdebiň mugallymy.

Şageldi SALYHOW,
Mary welaýat ynyň Murgap etrabynyň
Şordepe geňeşliginiň ýaşaýjysy.

Ýap oniý anyň Miho muzeý i ýurdumyzyň muzeýleri bilen ýakyn aragatnaşyk
saklaý an medeni merkezleriň biridir. Dürli ýyllarda bu muzeý iň alymlary we
hünärmenleri ýurdumyzda geçirilý än medeni çärelere gatnaşyp, türkmen
we ýap on halklarynyň arasynda ýola goýlan medeni gatnaşyklary ösdür
mäge saldamly goşant goşdular. Biz bu muzeý iň umumy bölümler boý unça
iş dolandyryjysy, nakgaş hem sungat y öwreniji Hadzime Inagakiniň ýürek
buýsanjyny size ýet irý äris.

Ajaýyp eserde halynyň reňkleri ba
rada etnografik nukdaýnazardan gy
zykly netijelere gelinýär. Göze dürtülip
durm aý an tek iz reňkl er iň sazl aş yg y,
olar yň türkm en öýün e aýr at yn görk
berýändigi barada aýdylýar. Türkmen
gelin-gyzlarynyň, häzirki dil bilen aýdy
landa, dogabitdi dizaýnerler bolandygy,
amatly saýlanyp alnan çitimleriň öýüň
diwarlaryny giňeldip görkezýändigi ba
rada bellenilýär. Türkmen halysynyň
reňkleriniň, onuň ölçegleriniň saýlanyp
alynmagynda jaýyň içiniň has amatly

Hadzime INAGAKI
Bu günki günde Miho muzeýi
türkmen we ýapon halklar ynyň
arasynda ýola goýlan medeni gat
naş ykl ara bag yşl an an çärel er iň
geç ir ilý än ýer i hökm ünd e hem
bellidir. Şeýle çäreler iki halkyň
milli medeniýetiniň we sungatynyň
geçmiş-taryhy, şu günki ösüşleri bi
len tanyşmaga uly mümkinçilikleri
döredýär.
2016-njy ýylda Miho muzeýin
de Türkm en ist an yň Prez id ent i
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
«Çaý — melhem hem ylham» atly
kitabynyň ýapon dilinde neşir edil
megi mynasybetli «Türkmen mede
niýeti we çaý» atly sergi guraldy.
Adyndan belli bolşy ýaly, türkmen
halkynyň uzak asyrlaryň dowamyn
da kämilleşdiren çaý medeniýeti
barada gürrüň berýän sergi köp mil
letli Ýaponiýanyň ilatyny we onuň
myhm anl ar yny Türkm en ist anyň
geçmiş-taryhy, şu günlerki ösüşleri
bilen ýakyndan tanyşdyrdy. Sergide
türkmen halkynyň çaý medeniýetin

de giňden ulanan dürli esbaplary,
milli gymmatlyklar ynyň naýbaşy
nusgalary görkezildi. Şeýle-de mu
zeýimiz tarapyndan çaý esbaplary
barada gürrüň berýän diwarlyklar,
kitapçalar taýýarlanyldy.
Bu ýerde Türkmenistanyň Ýa
poniýadaky ilçihanasynyň işgär
leriniň we türkmen alymlar ynyň
gatnaşmagynda çaý medeniýetine
bagyşlanan ylmy maslahat hem ge
çirildi. «Çaý — melhem hem ylham»
atly kitapda çaýyň döreýiş taryhy,

her gün öýlerde we edaralarda
içilýär, bança çaýy bolsa nahardan
soň maşgala bolup içilýär eken.
Ýap on iý ad a senç a-fukam us iç a,
tença, hodziça, genmaýça, mat
ça, tamarýokuça, kamaýuça diýlip
atlandyr ylýan çaýlar öndürilýär»
diýip belleýär.
Dünýäde ykrar edilen türkmen
Lideriniň bu ajaýyp kitabynda çaý
içmegiň medeniýeti, taryhy barada
şeýle gyzykly maglumatlaryň beril
megi biz üçin uly buýsanç, mertebe
boldy. Geljekde-de ýapon-türkmen
halklarynyň geçmiş-taryhyna, me
deniýetine, sungatyna bagyşlanan
medeni çäreleri yzygiderli geçireris.
Bagtyýar türkmen halkyny, Türk
menistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowy Türkmenista
nyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk
baýramy bilen tüýs ýürekden gut
laýaryn. Türkmen halkyna asuda,
abadan durmuş arzuw edýarin.

AK ŞÄHERIŇ MYHMANLARY

Hormatly okyjylar! Merj en şäh er i
miz Aşgabatda myhmançylykda bolan
medeniýet we sungat ussatlary bilen
tanyşdyrmagymyzy dowam edýäris.
Res ul Gamz at ow,
Russ iý a Fed er as iý a
syn yň Dag yst an Res
publikasynyň halk ýa
zyjysy. XX asyr dünýä
edebiýatynda öçmejek
yz galdyran ussat şahyr
hem ýazyjy R.Gamzato
wyň «Öz Dagystanym»,
«Eneleri ýalňyz goýmaň», «Bedewi görseňiz
baş egiň» ýaly meşhur eserleri türkmen diline
hem terjime edildi. Uzak ýyllaryň dowamynda
türkmen ýazyjy-şahyrlary bilen ýakyn aragat
naşyk saklan R.Gamzatow Aşgabatda geçi
rilen medeni çärelere yzygiderli gatnaşdy.

çykyşy, etniki ýagdaýlar, keşpli we grafiki
çözgütleriň tapylmagynda geografiki,
toprak-howa şertleriniň ähmiýeti dog
rusynda ýazylýar. Hususan-da, halkyň
maddy medeniýetiniň (ýaşaýyş jaýlar,
milli egin-eşikler, tagamlar, senetçilik
önümleri we başgalar) ilki bilen geog
rafik gurşawyň, toprak-howa şertleriniň
täsir etmeginde esaslanýandygy barada
etnologik düşünje türkmen halysynyň
mysalynda hem ýüze çykarylýar.
Ajaý yp kit apd a türkm en hal yç yl yk
sung at yn yň gad ym y kökl er i bar ad a

Mömin Kanoat, Täji
gistan Respublikasynyň
halk şahyry. Döredijilik
ylhamy bilen häzirki za
man täjik edebiýatynyň
ösmegine saldamly go
şant goşan ussat şahyr
1981-nji ýylda Aşgabat
da geç ir il en dog anl yk
halklaryň edebiýatynyň günlerine gatnaşyp,
türkmen kärdeşleri bilen duşuşdy.
Hendr ik Krumm,
SSSR-iň halk artisti. Es
toniýa Respublikasynyň
döwlet akademiki opera
we balet teatrynyň haly
pa artisti 1985-nji ýylda
Aşg ab atd a dör ed ij il ik
saparda bolup, ozalky

Etnograflar köp halklarda protohalylaryň
— ösümliklerden örülen düşekçeleriň
bolandygy, protomatalaryň (meselem,
Okeaniýanyň halkalarynda «tapa» ma
tasy) agaç gabyklaryndan bolandygyny
çak edýärler. «Janly rowaýatda» türkmen
haly nagyşlarynyň keramika nagyşlary
bilen berk baglanyşygynyň bardygy gör
kezilýär. Kaka etrabyndaky mis-daş asy
ryna degişli Ýassydepede ybadathana
nyň üstüni açyp, onuň diwaryna çekilen,

halk yň ykb aly

«

Türkmen halysy ak öýüň içki gurluşyna gaýtalanmajak
owadanlygy berýär. Bu onuň tebigy gözelliginden, asyl dur
kundan gelip çykýar. Tebigy gözellik bolsa gözelligiň aňrybaş
derejesidir.

söhbet edilýär. Türkmen halysy asyl
durkuny diňe bir müňýyllyklaryň dowa
mynda däl-de, eýsem, hemişelik mah
sus bolan ähli häsiýetli aýratynlyklary
özünde saklapdyr. Häzirki döwürde-de
halyçylyk sungaty ýokary derejede ös
ýär. Haly-portretler, dürli bezeg önümleri
— el torbalar, halyçalar, öýjükli telefon
lar üçin gapjagazlar, gapjyklar muňa
aýdyň mysaldyr. Türkmen halysynyň
ýeke-täkligini bildirýän özenler asyrlaryň
dowamynda ýitirilmedi, bu halynyň do
kalyş usullaryna, çitimlerine, reňklerine,
tehnologik aýratynlyklaryna (ýüplükleriň
saýlanylyşy, reňklenilişi we başgalar),
hatda zähmet gurallaryna hem degişlidir.
Bularyň hemmesiniň kökleri müňýyllyk
laryň jümmüşinden gözbaş alýar we hal
kyň öz amaly-haşam sungatyna çäksiz
söýgüsinden habar berýär. Türkmenler
öz madd y-ruh y med en iý et in i aýawl y
saklapdyrlar. Bu däp-dessurlara, halk
döredijiligine, türkmeniň milli häsiýetini
düzýän ahlak gymmatlyklaryna hem doly
derejede degişlidir.
Kitapda ilkinji halylaryň ösümliklerden,
agaçlar yň gab yg ynd an ýas al andygy,
soň-soňlar el bilen ýüň egrilip, ýüplük edi
lişiniň öwrenilendigi barada bellenilýär.

Magtymguly adyndaky Opera we balet teat
rynda sahnalaşdyrylan italýan kompozitory
J.Werd in iň «Bal-mask ar ad» oper as ynd a
baş gahrymanlaryň biri Gustawyň keşbini
janlandyrdy.
Waleriý Nosik, Rus
siý a Fed er as iý as yn yň
halk artisti. Dürli ýyllarda
rus kinorežissýorlary ta
rapyndan surata düşüri
len «Uly arakesme», «Il
kinji gar», «Gözýetim»
ýaly çeper filmlerde we
«Ülje bagy», «Kenar»,
«Ak daglar barada düýş» ýaly belli spektakl
larda ýatda galyjy keşpleri janlandyran ussat
artist 1981-nji ýylda Aşgabatda myhmançy
lykda bolup, tomaşaçylar bilen duşuşdy.

şeýle atlandyrylypdyr. Bu maglumatlar
türkm enl erd e otur yml y med en iý et iň
gad ym yý etd e esasl and yr yl and yg y,
ata-babalarymyzyň öýüň içki gurluşy
na (interýerine) irki döwürlerde-de üns
ber end ikl er in i, hal y sung at yn yň hal
kymyzda irki döwürlerden gözbaşyny
alýandygyny görkezýär.
«Janly rowaýatda» köp ýyllaryň do
wamynda alymlary, halyşynaslary gyzyk
landyrýan sowallara anyk jogap berilýär.

halynyň şekilinde gaýtalanýan gara hem
gyzyl romblara gabat gelnendigi barada
kitapda ýazylýar. Bu bolsa diwara çekilen
halydygy barada netijä gelinýär. Şekiller
biziň eýýamymyzdan öňki IV asyr bilen
senelenýär we ol Jeýtun medeniýetinden
has irki döwürlere degişlidir. Türkmen
halysynyň gadymy köklerini görkezmek
de hormatly Prezidentimiz dünýä taryhy
ähmiýetli Altyndepede, Ýassydepede,
Änewde, Ýylgynlydepede, Ulugdepede,
Sumbarda geçirilen arheologik gazuwagtaryş işleriniň netijelerine salgylanýar.
Nusaýda geçirilen arheologik gazuwagtaryş işleriniň dowamynda «Gyzyl
otag» adyny alan otagyň üsti açyldy.
Bu otag onuň diwarlarynyň gyzyl reň
ke boý al andygy we özbol uşl y aýl aw
nagyşlar bilen «jähek» çekilendigi üçin

Taýýarlan ýörite habarçymyz.

Kitapda türkmen halylarynyň geo
metriki nagyşlaryndan başga-da, onda
goýnuň, düýäniň, atyň, guşuň şekille
riniň bardygy barada söhbet edilýär.
Taryhy delil hökmünde Gaznaly döw
letiniň şalary üçin IХ — ХII asyrlarda
dokalan seýrek nusgalarynda
düýäniň, piliň şekilleriniň bardy
gy babatynda gyzykly netijä
gelinýär. Bu ýordum gazna
lyl yl ar yň Hind ist an a ýör iş i
Gözbaşyny gadymýetden alandyr,
bilen baglanyşdyrylýar. Türk
Gelin-gyzlarmyzyň nepis sungaty.
men haly nagyşlarynyň anyk,
Türkmen ak öýüne bezeg bolandyr,
hakyky düýp maýasy bolup,
ol çuňň ur man y-mazm un a
Gelin-gyzlarmyzyň nepis sungaty.
eýedir. Halyşynaslar olaryň
gadymy ynançlar bilen bag
Düşündirip bolmaz asla söz bilen,
ly bolmagynyň mümkindigini
«Gudrat!» diýerler gören göz bilen,
belleýärler.
T ü r km e n h al ys yn y ň
Sünnälenip, gör, ne ajap bezelen,
reňkl er in iň sazl aş yg y, syk
Türkmen gözellerniň haly sungaty.
dokalandygy, berkl ig i bil en
tap aw utl an yp, isl end ik öýi
Uly bir simfoniýa görkana keşbi,
bez äp bilý änd ig i «Janl y ro
Göllerine baksaň möwjeder yşky,
waýatda» orta asyr we ondan
soňky döwürleriň ýewropa su
Reýhana sähra deý bezäp dur köşgi,
ratkeşleriniň suratlary arkaly
Gelin-gyzlarmyzyň nepis sungaty.
görkezilýär: «Gurluşykçy-de
koratorlar ýaly, halyçylar-da
Nagşa salyp sugun, at hem aýraklar,
konstruktiw esasy we funk
sionallygy ajaýyp çitimler hem
Çiter çeper eller, sülük barmaklar,
nag yşl ar bil en uss atl arç a
Dünýä meşhur bolup alar baýraklar,
baglanyşdyrypdyrlar». Şonuň
Türkmen gözellerniň nepis sungaty.
üçin şu günl er im izd e hem
dünýäniň dürli künjeklerinde
Orazgözel AMANOWA.
türkm en hal ys y öý-içer in iň
arz yl y bez eg i bolm ag ynd a
Ol hem Pazyryk halysy bilen baglany galýar. Türkmen halysy ak öýüň içki
şykly. 1949-njy ýylda daglyk Altaýdan gurluşyna gaýtalanmajak owadanlygy
tapylan we biziň eýýamymyzdan öňki V berýär. Bu onuň tebigy gözelliginden,
asyr bilen senelenýän halynyň taryhyna asyl durk und an gel ip çyký ar. Teb ig y
ýüzlenilýär. Pazyryk halysyndaky reňkle gözellik bolsa gözelligiň aňrybaş de
riň, tehniki ýerine ýetirilişiniň, ýagny syk rejesidir.
Hormatly Prezidentimiziň «Janly ro
dokalyşynyň türkmen halysyna meňze
ýändigi kitapda bellenilýär. Haly baba waýat» atly kitabynda haly barada köp
tynda köp çaklamalar edildi. Hormatly sanly ylmy netijelere gelinýär we türk
Prezidentimiz bu türkmen halysynyň men halysynyň heniz ylymda öwrenil
Altaýa nädip düşendigi barada ýazyp, medik taraplary salgy berilýär. Bu ylmy
biziň eýýamymyzdan öňki II müňýyllykda kitap täze barlaglara we gözleglere ýol
gadymy ata-babalarymyzyň (turan-dah- açýar. Biz alymlara şeýle dürdäne diwa
parfiýa taýpalary) häzirki Türkmenista ny bagyş eden Arkadag Prezidentimize
nyň çäginden gündogara — Altaýa göç tüýs ýürekden alkyş aýdýarys.
edip, özleri bilen ata Watandan halyny
Bike DIWANGULYÝEWA,
hem äkidendiklerini belleýär. Bu ylmy
Magtymguly adyndaky Türkmen
netije türkmen etnologiýasy üçin iňňän döwlet uniwersitetiniň uly mugallymy,
möhümdir.
taryh ylymlarynyň kandidaty.

Nepis sungat

Haly —

görünmegi baradaky düşünje möhüm
bolupdyr. Şeýle-de, jaýyň diwarlarynyň,
ak öýüň agaç gözenekleriniň melewşe
reňk in e hal yn yň gyz yl reňk i aýr at yn
owadanlyk, sazlaşyk beripdir.
Horm atl y Prez id ent im iz iň «Janl y
rowaýat» atly kitabynda türkmen haly
synyň kompozisiýasy barada möhüm
net ij el er e gel iný är. Hal yç yl ar yň ähl i
nagyşlary we ähli gurluş ýordumlaryny
ýatdan bilendigi, olarda hiç hili ülňüniň
bolmandygy barada aýdylýar. Bu bolsa
türkmen zenanlaryna gözellik duýgusy
nyň ýokary derejesiniň mahsus bolan
dygyny görkezýär. Türkmenistana ХIХ
asyryň ahyrynda, ХХ asyryň başynda
gelen ýewropa syýahatçylaryny türkmen
zenanlarynyň geometrik nagyşlary haly
da döredýändikleri haýran galdyrypdyr.
«Abraýly ylmy işlerde halynyň ýeňil bol
madyk dili-ieroglifler we piktogrammalar,
olaryň üýtgeşik manylary, miflere we
rowaýatlara, doga-tumarlara siňip giden
syrlary öwrenilýär. Bize bolsa bu ajaýyp
döredijilige guwanaýmak galýar» diýlip,
«Janly rowaýatda» bellenilýär.
Eserd e hal yl ar a nag yş salm ag yň
tehniki usullarynyň, reňkleriniň köpdür
lüligi, çitimleriň adatylygy halkyň gelip

onuň ösdürilýän ýurtlary we dürli
görnüşleri, ynsan saglygyna edýän
täsiri barada ylmy esasda giňişle
ýin gürrüň berilýär. Türkmenistan
gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň çat
rygynda ýerleşip, Gündogar bilen
Günbataryň arasynda ýola goýlan
dürli gatnaşyklaryň, şol sanda me
deni gatnaşyklar yň giň gerimde
ösdürilmegine täsir edipdir. Beýik
Ýüpek ýoly arkaly çaý önümi Orta
Aziýa we beýleki ýurtlara giňden
ýaýrapdyr.
Türkm en ist an yň Prez id ent i
Gurbanguly Berdimuhamedow
bu kit abynd a: «Gün üň dogý an
ýurdunda — Ýaponiýada saparda
bolanymda bize ol ýerde gýokura
çaýynyň hödür edilendigi ýadyma
düşýär. Ol sort örän ter, arassa,
saýlanan, birmeňzeş ululykdaky
ýapraklardan taýýarlanýar. Bu çaý,
esasan, ýerli däp-dessurlar üçin ula
nylyp, gelen aýratyn hormatly myh
manlara hödür edilýän eken. Şonuň
ýaly hem ýaponlarda sença çaýy

Iňlis dilinden terjime.
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MED EN IÝ ETL ER IŇ SAZL AŞ YGY

Beýik döwletim bar Ýeriň ýüzünde,
Oguz han dek Arkadagy öňünde,
Aty agnar bu türkmeniň düzünde,
Toýlaryň mübärek, Garaşsyz Diýar!

GARAŞSYZLYK —
BAGTYMYZ

ürkmenistanyň çäklerinde ga
dymyýetde baý çeperçilik tej
ribeleri esaslandyrylyp, nepis
we özboluşly sungat döräp
dir. Halyda türkmenleriň irki
oturymly köklerini görkezýän şekilleriň
bardygy barada hormatly Prezidentimiz
«Janly rowaýat» atly kitabynda: «Ýöne
türkmen halylarynyň merkezi böleginde,
adatça, romb görnüşli dörtburç göller bar
dyr we olar ekin meýdanlaryny — ýeriň
berekedini, zähmetsöýerligi we galky
nyşy alamatlandyrýar» diýip belleýär.
Bu netije etnografiýa, sungaty öwreniş
ylymlary üçin iňňän wajypdyr, çünki ol
türkmen halysynyň gadymy köklerini,
dörän gurşawyny anyk görkezýär.
Bürünç asyryna degişli Türkmenista
nyň dürli ýerlerinde dörän medeniýetler
şekillendiriş sungatynyň baý nusgalaryny
dünýä aýan etdi. Türkmen halkynyň ha
lyçylyk sungatynda zoomorf we ösümlik
kökleri bolan geometrik häsiýetli nagyşla
ryň şol gadymy medeniýetlerden gözbaş
alýandygyny halyşynaslar belleýärler.
Bu nagyşlaryň gadymy keramikanyň
nagyşlary bilen umumylygynyň bardygy,
haly göllerine gadymy ýadygärliklerde,
binagärlik bezeglerinde görlen owadan
nagyşlaryň esas berendigi barada etnog
rafik maglumatlar bar. Şeýlelikde, haly na
gyşlarynyň oturymly medeniýete mahsus
şekillerinden — binagärlik bezeglerinden,
keramika nagyşlaryndan, ösümlik dünýä
sinden, ekerançylyk ýörelgelerinden göz
baş alandygyny görmek bolýar. «Janly
rowaýat» kitabyndan häzirki döwre çenli
türkmen halysynyň dörän gurşawy (çar
wa ýa-da oturymly) barada ylymda açyk
bolan sowala anyk jogaby alýarys.
Türkm en hal ys yn a mahs us bol an
reňkler kitapda täze röwüşde, lukman
çyl yk nukd aýn az ar ynd an selj er ilý än
dig i gyz ykl yd yr. Göll er iň reňkl er in iň
sanardan köpdügi, olaryň biriniň kö
şeşdirýändigi, beýlekileriniň synçylygy
oýarý anl yg y, başg a birl er ind e owaz,
toý-baýram, dabara şekiliniň, käbiriniň
bil es ig el ij il ig i, göz öňün e get irm el er i
güýçlendirýändigi bellenilýär. Türkmen
halysynyň reňkleriniň, nagyşlarynyň di
ňe bir gözellik, oňaýlylyk, gözegelüwlilik
ýaly häsiýetlerinden ötri, saglyga hem
beden ykjamlygyna peýdaly duýgulary
berýändigi aýratyn bellärliklidir. Şeýle
oňyn duýgulary berýän halynyň hemişe
ynsanyň ýanynda, öýünde bolmagy sag
lygy, rahatlygy we belent ruhy duýgulary
berýär. Türkmen halysynyň şu tarapla
rynyň öwrenilmeginiň gerekdigini «Janly
rowaýat» kitaby görkezýär.
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«YLH AM ÝAÝL AS YN A» SEÝRAN
Şeýle bir ajaýyp, şeýle bir görkli
Bu Garaşsyz Diýar, Bitarap Diýar.
Şeýle bir erkana, şeýle bir erkli
Bu Garaşsyz Diýar, Bitarap Diýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper eserleriniň islen
digine nazar aýlanymyzda, zamanamyzyň ruhuny, geljege bolan ynamy,
halkyň Gahryman Arkadagymyza bolan hormat-sylagyny, söýgüsini görüp,
şu günki edebiýatyň täze bir howadan dem alýandygyna şaýat bolýarsyň.
Hormatly Prezidentimiziň halkyň eşretli güni üçin bitirýän işleri döwür
bilen çeper edebiýatyň arasyndaky köprini has-da berkitdi. Şeýlelikde,
Watany, onuň taryhyny, il-günüň bagtyýarlygyny, türkmen tebigatyny
wasp edýän çeper eserler köpelip başlady. Şeýle eserleriň biri-de halypa
şahyr Ahmet Mämmedowyň «Ylham ýaýlasy» goşgular ýygyndysydyr.
Biz hem şahyryň watançylyk ruhy siňen goşgulary hakynda söhbet etme
gi makul bildik.
Şahyr yň ylham galamy kitabyň «Watan ha
kynda aýdymlar» atly bölüminde tutuş durky
bilen guwanja, ynama, galkynyşa, ruhubelent
lige öwrülýär:
Watanym — janym meniň,
Şöhratym-şanym meniň,
Depämiň täji Watan —
Türkmenistanym meniň.
Janymyň ujy Watan,
Bilbilistanym meniň.
Şanl y sen el er türkm en iň tar yh yn a alt yn
harpl ar bil en ýaz ylýar. Şeýl e şatlykly tar yhy
wak al ar bols a şahyrl ar yň ylh amyn a ylh am,
hyjuwyna hyjuw goşýar. Şahyr:
Garaşsyzlyk ne gowy, ýollar ak, il bagtyýar,
Hem ýürekde ýagtylyk bar, ertire ymtylma bar.

Kärleriň arasynda şeýle bir kär
bar. Bu kärdäkiler ynsanlara ruhy lez
zet paýlaýarlar, olary ýagşylyga, kalby
päklige çagyrýarlar. Bu käriň eýeleri
ne artist diýýärler. Şeýle ýagşy niýetli
käriň eýeleri bilen gürrüňdeş bolmak,
olaryň döredijilik we durmuş ýoly ba
radaky pikirlerini diňlemek, elbetde,
ýakymly. Ençeme ýyl bäri tomaşaçyla
ryň kalbynda ýatdan çykmajak keşp
leri döredip gelýän artistleriň biri-de
Mary welaýatynyň Kemine adyndaky
döwlet drama teatrynyň sahna ussady,
Türkmenistanyň at gazanan artisti Muhammetgurban Nazzyýew.
Ol 1998-nji ýylda «Watana bolan söýgüsi üçin» medalyna, 2009-njy
ýylda «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ada,
2016-njy ýylda «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna»
ýubileý medalyna mynasyp boldy. Biz halypa artist bilen eden
söhbetdeşligimizi okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

kinji ýerine ýetiren keşbim ýatdan
çykmajak waka bilen bir hatarda
üstünligem getirdi.
Ondan bäri dürli häsiýetli gah
rymanlaryň ençemesiniň keşbini
döretdim. Olaryň arasynda M.Gur
ban ow yň “Ynj am as yn enel er iň
ýüreginde” Ylhamyň, B.Pürliýewiň
“Wyždanynda” Hemranyň, S.Örä
ýew bilen A.Gylyjowyň “Köýten
nalasynda” Arzynyň, R.Hamydyň
“Myrryh ýyldyzynyň şuglasynda”
Gamiryň, N.Jumaýewiň “Bähbit
pälw an ynd a” Söý ün iň, H.Bä
şim ow yň “Ýig id iň daý ys y bar ”
spektaklynda başlygyň, Ö.Galan
darowyň “Gar sowgadynda” Du
man şanyň, M.Çarymuhammedow
bilen G.Hojyýewiň “Seljuknama

Zehin bilen

donunyň ýeňi giň bolansoň içine
gid äý en eken i-dä. Ol barm an ada pyçak ýere gaçdy. Ony aljak
bolanymda-da başagaýlykda ujy
çümüp, elimi gyýdy. Şol wagt to
maşaçylaryň biriniň: “Bä-ä, edil
çyn ýal-aý, nädip edýärkäler-aý
ony?” diýip, haýran galyp pyşyr
dany gulagyma gelip gitdi.
Bir gezegem Baýram Gurbanow
bilen Han Akyýew tarapyndan ýa
zylan “Babagammar” spektakly
bil en Aşg ab atd a geç ir il en fest i
wallaryň birine gatnaşdyk. Men ol
oýunda Babagammaryň kastyna
çykan Weli was-was atly küýki,
betnyşan, betniýet kişiniň keşbini
janlandyrdym. Oýun tamamlanan
da, şol keşbimdäki betn yş anl y
gyma garamazdan, maňa-da gül
berd il er. Şond a öňd äk i hat ard a
duran tomaşaçylaryň arasyndan
bir daýz a: “Şol ýigrenjä-de bir
gül ber erl erm i? Berm äň oňa!”

Şahyr yň liriki gahr ymany hakyky watançy.
Ol öz ata Watanyna bolan guwanjyny belent
owaz, ýürek joşguny bilen beýan edýär.
Şah yr yň «Ylh am ýaýl as y» atl y kit abynd a
ýerl eşd ir il en «Bu Gar aşs yz Diý ar, Bit ar ap
Diý ar» atl y goşg us yn yň düný äs in e aralaşyp
gör el iň:
Şeýle bir ajaýyp, şeýle bir görkli
Bu Garaşsyz Diýar, Bitarap Diýar.

Bu gün bu Ýer ýüzünde, tutuş dünýäň gözünde,
Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan hem Hytaý.
Waspy dutar yň tar ynda, şahyrlar yň sözünde,
Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan hem Hytaý.
Şygyrda döwletli iş edilip, türkmen gazynyň
goňşy döwletlere iberilmegi dünýä halklar ynyň
jebisliginiň alamaty hökmünde öňe çykýar.
Şygr yýet bilen döwrüň arasyndaky edebi-çe
per gatnaşygy gülledip, täze rowaçlyk eçilýän
hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak
bolsun, belent tutumly işleri elmydama rowaç
alsyn.
Şasenem AMADOWA,
TYA-nyň Magt ymguly adyndaky Dil,
edebiýat we milli golýazmalar
institut ynyň ylmy işgäri.

Gymmatly ýörelgeler
«Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýyly buýsançly wakalar
dyr ösüşler bilen dowam edýär. Gahryman
Arkadagymyzyň tagallasy bilen bilim, ylym,
medeniýet ulgamlaryny kämilleşdirmek, ýokary
taýýarlykly hünärmenleri ýetişdirmek üçin ähli
mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda mede
niýet ulgamyny beýleki durmuş düzümleri bilen
utgaşykly ösdürmäge uly üns berilýär. Aşgabat
şäherinde, ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-şä
herlerimizde medeni maksatly döwrebap bina
laryň — teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň,
medeniýet öýleriniň täze binalary gurlup ula
nylmaga berilýär. Her ýyl geçirilýän Medeniýet

di. Oňa 150-ä golaý talyp gatnaşýar. Olar dürli
ugurlar boýunça islegine we ukyp-başarnygyna
görä toparlara bölünýärler. Aýdyma höwesekler
estrada toparyna gatnaşsa, saz sungaty bilen
gyzyklanýanlar türkmen milli halk saz gurallary
toparynda çykyş edýärler. Mundan başga-da
tans sungaty boýunça we çeper okaýyş bo
ýunça talyplarymyz taýýarlanýar. «Altyn asyr»
medeniýet merkeziniň halypa mugallymlary
we talyp ýaşlary ýurdumyzda geçirilýän her
bir baýramçylyk dabaralaryna aýdym-sazly toý
sowgatlary bilen barýarlar. Dutarçylar topary
nyň we aýdym-saz toparynyň talyp ýaşlaryň
arasynda dürli folklor çykyşlarynyň guralmagy

hepdeliginiň çäklerinde guralýan dürli çäreler
halkymyzyň gadymy däp-dessurlarynyň, milli
medeniýetiniň häzirki döwür bilen sazlaşykly
ösdürilýändigini görkezýär.
Esasy Kanunymyzyň 56-njy maddasynda
her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmaga
hukugynyň bardygy bellenilýär. Bu kada ýurdu
myzda adamyň hukuklaryny goramagyň möhüm
ähmiýete eýedigini tassyklamak bilen, milli me
deni baýlyklarymyzyň üstüniň doldurylmagyna
goşant goşmaga mümkinçiliklerini artdyrýar. Her
bir nesil öz ylmy-döredijilik pikirleri, edebi we
sungat ýörelgeleri bilen oňa öz goşandyny goş
ýar. Hormatly Prezidentimiziň milli mirasymyzy,
medeniýetimizi giňden şöhlelendirýän eserle
rinde ata-babalarymyzyň beýik ynsanperwerlik
ýörelgeleri öz beýanyny tapyp, çeper döredijiligiň
üsti bilen ýaşlary ýetişdirmekde ähmiýeti uludyr.
Ýurdumyzyň medeniýet ulgamyndaky ösüşler,
döredijilik bäsleşikleri, olara bolan uly gyzyklan
ma halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşynyň
bir görkezijisidir. Döwlet derejesinde her ýylda

olary yhlasly okamaga ruhlandyrýar. Arkadag
Prezidentimiziň sargytlaryndan ugur alyp, «Altyn
asyr» medeniýet merkeziniň halypa mugallym
lary we talyp ýaşlary mukaddes Garaşsyzly
gymyzyň 30 ýyllyk toýuna şu günlerden uly ta
ýýarlyk işlerini görýärler. Medeniýet merkezimiz
Garaşsyzlygyň ýyllary içinde Türkmenistanyň
Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly
bäsleşiginiň birnäçe gezek ýeňijisi boldy. Mun

ZÄHMET SAZLAŞANDA

teatrynda işe başladym. Teatryň
şol wagtky baş režissýory Abdylla
Ýakubow Taňryguly Taganowyň
“Göm ülg en” atl y spekt akl yn y
goýjak bolup ýören eken. Barşy
ma baş gahryman — Aýdogdynyň
keşbini maňa ynandylar oturyber
diler. Ol wagtlar daýhanlaryň ara
syna — ekin meýdanlaryna göç
me sahnalarymyz bilen giderdik.
“Gömülgeni” öz obamyzda hem
görkezdik. Sahna tomaşa etmäge
öýümizdäkilerem bardy. Kakamdyr
beýleki hossarlarym öňdäki hatar
laryň birinde ýerleşipdirler. Oýnuň
ahyrynda Aýdogdynyň (ýagny me
niň) bir sebäp bilen gamçylanýan
ýeri bar. Keşbiň içine girip, töwe
rek-daşym gözüme-de ilenok. Bir
görsem ýanymda kakam dur. Ol
meni gamçylaýyşlaryna dözmän,
bolý an zatl ar yň oýund yg yn y-da
unudyp, sahna çykaýypdyr. “Me
niň oglumy heläkleýäňiz-ä, goý
beriň ony!” diýip, garaçyny bilen
beýl ek i art istl er e haýb at atý ar.
Elbetde, halypa artistleriň ugurta
pyjylygy bilen ol ýagdaýdan derrew
çykalga tapyldy. Ýöne şondan soň
ýolda-yzda maňa “Aýdogdy” diýip
ýüzlenýänler köpeldi. Şeýdip, il

synda” Mäne babanyň, A.Hoja
myradowyň “Öwez öýleneninde”
Saňs ar bab an yň, A.Hoj am yr a
dowyň “Gyratynda” patyşanyň,
B.Annanurowyň “Aldarkösesinde”
Aldarkösäniň, G.Nazarowyň “Do
gan doganyň galasy” spektaklyn
da weziriň, M.Ömüriň “Jelaled
din” spektaklynda Garahanjaryň,
B.Abd yll aý ew iň “Ter ek es ind e»
Nep es iň, T.Esen ow an yň “Alt yn
sährada toý» spektaklynda Çaka
nyň, G.Daň at ar ow yň “Kem in e»
spektaklynda Äraly piriň, Ç.Aýtma
towyň “Elwan ýaglykly serwimde”
Aman Žolowyň keşplerini görkez
mek bolar.
— Muhammetgurban aga, jan
landyran keşpleriňiz bilen bagla
nyşykly bolup geçen garaşylma
dyk wakalary ýatlap beräýseňiz.
— Elb etd e, ömr üň sahn ad a
geçse, döredýäniňem dürli-dürli
häsiýetlerdäki keşpler bolsa, duý
dansyz ýagdaýlaram ýüze çyky
berýär ekeni. Bir ýola teatrymyzda
dramaturg Ata Saryýewiň ýazma
gynd a Amand urd y Alam yşowyň
ömri we döredijiligine bagyşlanan
“Ukus yz gij el er” atl y spekt akl
sahnalaşdyryldy. Sahnada dagyň
içinde garakçylary gabap tutýan
ýerimiz bar. Edebi esas boýunça
men garakçylaryň biriniň arkasy
na hopba bolup, onuň pyçagyny
ýere gaçyryp, elinden almaly-da.
Elinden tutdum welin, pyçak ga
çanok. Galtamanyň keşbini Sapar
aga atly artistimiz ýerine ýetirýärdi.
Men pyşyrdap: “Sapar aga, goý
ber-dä pyçagy” diýsem, “Goýber
dim-ä” diýýär. Asyl pyçagyň sapy

diýip gygyraýdy. Entek keşbimiň
“içind en çyk yp” ýet işm änd ig im
sebäpli, Weli was-was hökmünde,
ol daýzanyň sözleri maňa ýokuş
degmänem durmady. Ýöne artist
hökmünde welin begendim. Se
bäbi bu ýagdaý meniň yhlasymyň
ýerine düşendigini, aýtjak zadymy
tomaşaçynyň ýüregine ýetirip bi
lendigimi aňladýardy.
— Sahnada aýratyn uly goldaw
beren halypalaryňyz hakda hem
aýdaýsaňyz.
— Teatr studiýasynda uly ha
lyp al ar Aman Gulm ämm ed ow,
Aman Gurb and urd yý ew, Aman
Kömekow keşp janlandyrmagyň,
sahn ad a özüň i alyp barm ag yň
inç el ikl erini örän siňňitl il ik bil en
öwretdiler. Soňra Mary teatrynyň
sahnasyna baran ilkinji günlerim
den Abdylla Ýakubow, Berdi Mol
laýew, Akmyrat Hümmedow ýaly
ussatlar her ädimimiň üstünlige
besl enm eg in e uly goş antl ar yn y
goşdular.
— Şägirtleriňiz barada-da gür
rüň edäýeli.
— Hormatly Prezidentimiziň ha
lypa-şägirtlik ýoluny ösdürmekde
döredýän mümkinçilikleriniň neti
jesinde ýurdumyzda zehinli, ýaş
artistler yzygiderli kemala gelýär.
Biziň teatrymyzda-da Mekan Bek
myradow, Tirkiş Akmyradow, Mer
dan Çaryýew, Gözel Annahanowa
ýaly zehinli ýaş artistlerimiz bar.
Olar: “Muhammet aga, şu ýerini
nähili alsam gowy bolar?” diýen
ýaly soraglar bilen hemişe ýüz
lenip, maslahat sorap durýarlar.
Halypalarymyzyň edişi ýaly, ba
şardygymyzdan olara bilýän zat
larymyzy öwretmäge çalyşýarys.
Olar yň sung at a, sahn a söýg üs i
guwandyrýar.
— Ber en gürr üňl er iň iz üçin
köp sag boluň! Sungat älemin
de mundan beýläk-de size uly
üstünlikleri arzuw edýäris!
— Sag boluň.

Laçyn BERDIMYRADOWA,
Türkmenistanyň DIM-niň
Halkara gatnaşyklary
institut ynyň talyby,
«Edebiýat we sungat».

Biziň S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetimizde hereket edýän «Altyn asyr» mede
niýet merkezi 1999-njy ýyldan bäri höwesjeň talyp
ýaşlaryň medeni ojagyna öwrüldi. Oňa 150-ä golaý
talyp gatnaşýar.

«

— Adam çag al ykd an
arzuw edip başlaýar. Me
niň hem suratkeş bolmak
arz uw ym bard y. Emm a
nes ib e diýl en i, mekd eb i
tam aml ap, Aşg ab atd ak y
şol wagtk y pol it ehn ik um a
okuw a gird im. Tehn ik um
da okan döwrüm çep er
höw esj eňl er gurn ag yn a
gatnaşyp, geçirilýän bäsleşiklerde
gysgajyk sahnalarda çykyş eder
dim. Festiwallarda tanslary ýerine
ýetirerdim. Ine, şular hem meni
sahna, artistlik kärine has-da go
laýlaşdyrdy. Şeýdip, 1967-nji ýylda
şol wagtky Mollanepes adyndaky
Türkmen döwlet akademiki drama
teatrynyň ýanyndaky teatr studi
ýasyna okuwa girdim. Synagda
Aman Gurb and urd yý ew, Aman
Köm ek ow, Çar y Momm od ow,
Oraz Hajymyradow, Aman Gul
mämmedow ýaly halypalar bardy.
Okan döwürlerim maňa, esasan,
şol wagtky ýaş tomaşaçylar teat
rynyň baş režissýory Oraz Hajy
myradow örän uly goldaw berdi.
— Dör ed ij il ik adaml ar yn yň
islendiginde hem ilkinji ýerine
ýetiren işi, isle ilkinji ýazan goş
gusy bolsun ýa-da ilkinji aýdan
aýdymy — ýatdan çykmajak täsir
galdyrýar. Uly sahnada ilkinji ýe
rine ýetiren keşbiňiz?
— Okuwymy tamamlap, goşun
gull ug yn a gitd im. Ol ýerd e-de
okan okuwymy göz öňüne tutup,
ýörite gurnaklara aldylar. Şeýdip,
serkerdeler öýünde taýýarlanylýan
spektakllarda birnäçe keşpleri jan
landyrdym. Şonda polýak durmu
şyndan söz açýan “Yşk sönende”
atl y iki art ist iň gatn aşm ag ynd a
dowam edýän oýny goýduk. Bu
sahna diýseň gowy garşylandy.
Rus dilini ýagdaýlyrak bilmegim,
dilimiň çalgyrtlygy oýnuň täsirlili
gini has-da artdyrdy.
1972-nji ýylda Marynyň häzirki
Kemine adyndaky döwlet drama

TEATR

Bar zadyň seresi — Watan,
Gözleň ak-garasy — Watan,
Hyýallar yň badalgasy,
Göwünleň çyrasy — Watan.

Goşg ud a Wat anyň tar yhy, gerç ek ýig itl er i,
teb ig at y, Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yýarlyk
döwründe dünýäni maýyl edýän ýeň işleri aý
dym a siňdiril ip, Watan üçin janyny bermäge
taýýar türkm en gerç egin iň adyndan aýdylýar.
A.Mämmedowyň bu ýygyndysynda dostlukdog anlyk gatn aş ykl ar y bar ad ak y şyg yrl ar y
na-da giň orun berlipdir. Onuň «Daşar y ýurtly
doganlara çakylyk», «Türkmenistan — Hytaý
gaz geçirijisi hakda», «Türkmen gazy» ýaly şy
gyrlar y muňa aýdyň mysaldyr:

«

— Muh amm etg urb an aga,
söhbetdeşligimizi jadyly sahna
nyň wekili bolmagyňyza itergi
beren wakalardan başlaýsak!

***
Beýik ösüşlere, ýeňşe beslendiň,
Öz mähriňi il-halkyňa kemmediň.
Seniň bilen bagtly boldy milletiň,
Garaşsyz Diýar ym, jigerim-janym —
diý ip, türkm en halk yn a döwr an dön end i
gin i bel ent joşg un bil en aýdý ar. Horm atl y
Prez id ent im iz iň durm uş a geç irýän işl er in iň
ägirtdigini, il-ulsuny Gün bolup çoýýandygyny,
halallyga hormat goýup, päk zähmete çagyr
ýandygyny, güýç-gaýratynyň beýikligini şahyr
goşgy setirleriniň üsti bilen beýan edýär.
Gar aşs yz döwl et gur up, häz irk i döwr anly
döwr üm iz ýaly zam an ad a ýaş am ag y ata-ba
balar ymyz arzuw edip geçipdirler. Bu barada
Magtymguly Pyragy:

Teke, ýomut, gökleň, ýazyr, alili,
Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz —
diý ip, türkm en ilin i agz yb irl ig e, jeb isl ig e ça
gyr ypd yr. Onuň amal a aşan bu arz uw yn y
A.Mämm ed ow yň ýür ek joşg uny bil en ýaz an
setirl erinde hem görm ek bolýar. Watan hakda
söz açyl and a, şahyr yň «Watan» atly goşg usyn
dak y ýaly söýg in i ýaşl ard a oýarm ak duýg us y
kalbyňd a ör-boý un a galýar.

Şeýle bir erkana, şeýle bir erkli
Bu Garaşsyz Diýar, Bitarap Diýar.

geçirilýän «Iň eýjejik gyzjagaz», «Garaşsyzly
gyň merjen däneleri», «Talyp joşguny», «Talyp
gözeli» ýaly döredijilik bäsleşiklerine, «Ýaňlan,
Diýarym!», «Ýylyň parlak ýyldyzy» ýaly bäsleşik
lerde täze-täze zehinler öz ukyp-başarnyklaryny
ýüze çykarýarlar.
Döredijilik bäsleşikleri ýurdumyzyň ýokary
okuw mekdeplerinde-de yzygiderli geçirilýär.
Tal ypl ar Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwründäki syýasy, ykdysady, medeni täzelik
leri, ösüşleri bilen tanyşdyrylyp, ýadygärliklere,
muzeýlere, seýilgählere gezelençler guralýar.
Şeýle-de olar bilen dostluk, özüňi alyp barma
gyň medeniýeti, ene-ata mukaddesligi, milli
däp-dessurlar, maşgala gymmatlyklary, ahlak
terbiýe barada ýörite söhbetdeşlikler geçirilýär.
Biziň S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetimizde hereket edýän «Altyn
asyr» medeniýet merkezi 1999-njy ýyldan bäri
höwesjeň talyp ýaşlaryň medeni ojagyna öwrül

dan başga-da Magtymguly adyndaky Ýaşlar
guramasynyň Ýaşlar baýragyna mynasyp boldy.
Milli miras — milli medeniýetiň bir bölegi. Bu
babatda el işlerine-de mynasyp orun degişlidir.
Ýokary okuw mekdebimizde «Dokmaçylyk», «Ti
kinçilik» ýaly gurnaklar hereket edip, talyp gyzlar
keteni, haly dokamak, tahýa gaýamak, keşde çek
mek ýaly gadymdan gelýän el işlerini öwrenýärler.
Bu hem özboluşly terbiýe mekdebi bolup, ýaşlar
üçin milli medeniýetimiziň köpugurly şahalaryny
öwrenmekde uly ähmiýete eýedir. Biziň milli me
deniýetimizde, däp-dessurlarymyzda jemlenen
ahlak ýörelgeleri jemgyýetde özüňi alyp barmagyň
düzgünlerini kemala getirmäge hyzmat edýär.
Milli medeniýetimizi dünýä ýaýmakda beýik
işleri amala aşyrýan Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, belent başy aman bolsun!

Gülnar AHMEDOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň uly mugallymy.
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2-nji iýuldaky sanynda)

Gadym Arabystanda şahyr
Mejnun Leýliniň waspyny edip,
onuň janly keşbini döredýär.
Petrarka Lauranyň, Petefi Etel
kanyň, Pyragy Meňliniň, Seýdi
Hatyjanyň, Zelili Döndiniň jan
ly keşbini edebiýata getiripdir.

XX asyr türkmen ede
biýatyna Gara Seýitliýew,
Berd in az ar Hud aýn az a
row, Ata Atajanow, Kerim
Gurbannepesow, Allaberdi
Haýydow, Mämmet Seýi
dow, Nobatguly Rejebow,
Atamyrat Atabaýew... ýa
ly beýik läheňleri beren
asyrdyr.
Gyn ans ak-da, yşk mülk ün iň
şasy Mollanepes bütin ömrüne
gyz-gelinleri wasp edip, ýetip
bolmaz kämillige çykandygyna
garamazdan, onda bellibir at bi
len gyzyň keşbi döredilmändir.
Gaty inçe lirikdigine garamaz
dan, Keminäniň poeziýasynda
bolsa ýigrimiden gowrak gyzgelniň ady tutulyp, olaryň belli
birini bijebaşy edip bolar ýaly

dilinde eser döretdiler. XX asyr
türkmen şygryýetinde Rehmet
Seýidow, Gurbannazar Ezizow
täz e edeb i ugur dör etm eg iň
hötdesinden gelen şahyrlardyr.
XX asyr türkmen şygryýetini
ösdürmekde Rehmet Seýido
wyň bitiren hyzmaty uludyr.
Özüniň zehininiň ýitiligi, şah
sy şahyrlyk keşbiniň belentligi

Osman ÖDÄÝEW,
ýazyjy.
bilen ol özboluşly edebi ugry
döretdi. Gurbannazar Ezizow
Rehmet Seýidowyň döredijili
gine ýekeje setirde örän jaýdar
baha beripdi: «Bu gije durşuna
Rehm et Seý id ow». Rehm et

timlerini açmagy, galyberse-de,
täze edebi usuly esaslandyr
magy bilen gutarnykly edebi
ugur ýüze çykýar. Muny biz
Magtymgulynyň goşuk žanryny
kämilleşdirmeginde, edebi dili
esasl and yrm ag ynd a, keşpl er
ulgamyny döretmeginde gör
ýär is. Mun y biz G.Eziz ow yň
dörtleme — murapbag görnüşi
ni düýpli estetiki hadysa öwür
meginde, ony edebi, filosofiki,
edeb i-psih ol og ik i mazm un a
hyzmat etdirmeginde, şahyryň
edebiýata getiren keşpler, trop
lar ulgamynda, täze çeper tebi
gaty bolan kapyýalar ulgamyny
esaslandyrmagynda görýäris.
XX asyr türkmen edebiýaty
na Gara Seýitliýew, Berdinazar
Hudaýnazarow, Ata Atajanow,
Ker im Gurb ann ep es ow, Al
lab erd i Haý yd ow, Mämm et
Seýidow, Nobatguly Rejebow,
Atamyrat Atabaýew... ýaly be
ýik läheňleri beren asyrdyr. XX
asyr türkm en edeb iý at yn yň,
aýratyn hem şygryýetiniň dürli
goşgy düzüliş usullary boýunça
baýlaşan asyrydyr. Eýsem, biz
XXI asyryň türkmen şygryýeti
özüniň bäş müň ýyllyk tary

DÖWÜR
HEM
ŞYGRYÝET
däl. Şu ýagdaý sowet döwrün
däki poeziýamyzda hem dowam
etdi. Iki-üç asyr mundan ozal
hem şahyrlar öz yşky pikirle
rini arkaýyn aýdyp bilipdirler.
Söýgi gözellige, duýgudarlyga,
yns anp erw erl ig e, wat anp er
werl ig e, adamç yl yg a, gahr y
mançylyga gapy açýar. Ýunus
Emreden, Garajaoglandan baş
lap, ähli nusgawy şahyrlarymyz
türkmen gelin-gyzlaryny ideal
laşd yrd y, muk add esl eşd ird i,
diým ek, türkm en okyj ys yn y
hem şonçarak ideallaşdyrdy.

Seýidowyň öz şygry dili bardy.
Şygry dili diýenimizde biz çe
per usuly, özem ýeke şahyryň
däl, tutuş şygryýetiň ýa onuň
agramly böleginiň dili bolup
bilen mümkinçiligi, usuly göz
öňünde tutýarys. Ýöne Rehmet
Seýidowyň dili beýle uly hadysa
öwrülmedi. Näme üçin? Munuň
özi, megerem, şahyrana para
dokslaryň biridir. Şygryýetde
ösüşi şahsyýetler kesgitleýär.
Ýön e, meg er em, şygr yý et iň
hemişe bar we bolan «reňksiz
köpçüligi hem» öz gezeginde

Aşyk öz söýen gyzyny adaty ze
min gyzydyr öýtmeýär. Ol ony,
hiç bolmanda, Arşdan inen me
lekdir, behiştden çykan hüýrdür
öýdýär hem-de oňa mynasyp
bolmak üçin, özi-de bilmezden,
kämilleşip başlaýar. Ol Mejnun
ýal y wep al y, Gar yp ýal y yg
tybarly, Perhat ýaly edermen
bolmaga jan edýär. Diýmek, ol
öz söýgüsine çenli ýokary göte
rilýär, söýgi bolsa, şahyr aýt
myşlaýyn, dünýäniň depesine
göterilen älemgoşar. Dünýäde
dirilik suwy — abyköwser bar
bolsa, ol — yşkdyr, söýgüdir.
Söýýän adam ähli gahryman
çylyga taýýardyr. Aşyk ýigit öz
söýýän gyzyna: «Sen Aýam däl,
owadanam däl, sen ýönekeýje
bir gyz, sen sada gyz» diýýän
bolsa, onda ol söýgä şübhäm
bar. Söýýän ýürek iň ýönekeý
magşugynda-da deňsiz-taýsyz
owadanlygy görýär.
Bizde «türkmençilik» diýlen
düşünje bar. Türkmençilik —
türkmen halkynyň ideologiki,
durmuş, dini, estetiki özbaş
daklygy hem özboluşlygy. Şol
durm uş gurl uş yn yň çäg ind e
dörän eserler hem Magtymgula
çenl i türkm en halk edeb iý a
tyn yň esas y çep erç il ik mek
depleriniň biri bolup gelipdir.
Magtymguly Pyragy oguznama
çylyk mekdebinden, Gündogar
edeb iý at ynd an köp zatl ar y
öwrenip, türkmen halkyna düş
nükli dilde eser ýazyp, öz edebi
mekd eb in i esasl and yrm ag yň
hötdesinden geldi. XIX asyr
da, XX asyryň hem otuzynjy
ýyllaryna çenli ähli türkmen
şah yrl ar y Magt ymg ul yn yň
döreden şahyrana diliniň çyg
ryndan çykyp bilmediler. Mag
tymgulynyň döreden şahyrana

Ýüpek ýoly

Kerwen gelýär alyslardan, eýýamdan,
Düzler içre düňňürdedip jaňlaryn.
Ýüpek ýollar menzilende eglände,
Şamu-säher ýaňlandyryp ýaňlaryn.
Kerwen düşläp geçýär kerwensaraýda,
Oba, şäher, gala, kendi türkmeniň.
Dünýäň täjirlerin, bezirgenlerin,
Halylary etdi bendi türkmeniň.
Gül Diýary, bedew aty, sungaty,
Hem kämil dünýäsi äleme meşhur.
Türkmen diňe hak işleri halady,
Hem-de Haýyr bilen bolupdyr meşgul.
Ruhubelentlikde, dünýewilikde,
Hiç kim oň deňine ýetip bilmändir.
Türkmeniň ýurduna bir gezek gelen,
Oňa başyn egmän ötüp bilmändir.

şol ösüş iň log ik as yn a täs ir
edý är. Gar az, R.Seý id ow öz
mümkinçiliklerine, poeziýa ge
tiren täzelik gymmatlyklaryna
garanda, doly ykrar edilmedi.
Herhal ol XX asyrda türkmen
şygryýetinde lirikanyň nämedi
gini görkezen, Magtymgulynyň
giň, amatly, rahat goşgy düzüş,
şahyrana beýan ediş çygryny
böws en ilk inj i şah yr bold y.
Goşgy köpdi, lirika welin ýok
dy. Magtymgulynyň şahyrana
dili, goşgy düzüş görnüşi hal
kyň aňyna şeýle bir ornaşypdy,
öwr en iş ilipd i. Göý ä goşg yn y
başgaça ýazmak, «gürlemek»
asla mümkin däl ýalydy. Ge
çen asyryň otuzynjy ýyllarynda
goşg yn yň tem as y, mazm un y
üýtgänem bolsa, gurluş, şahy
rana dil Magtymgulynyňkydy.
Rehmet Seýidow ilkinji bolup
geçen asyryň kyrkynjy, ellinji
ýyllarynda türkmen şygryýe
tind e lir izm akym yn y, nat u
ralizm ugruny esaslandyrdy.
Gurbannazar Ezizow türkmen
şygr yý et in iň göz ellik esasl a
ryny, şygryň durmuşa, jemgy
ýet e gatn aş yg yn y düýpg öt er
üýtgetdi, şygryň adam ruhuny
şöhlelendirmekdäki mümkin
çil ig in i düýpl i giň eltd i. Has
takygy, şygyrda täze bir edebi
ugur döredi. Häzirki şygryýe
tiň iň öňd eb ar yj y wek ill er i,
onuň gözellikdir paýhas bölegi
munuň özi G.Ezizowdan gaýd
ýan şahyrana şahsyýetlerdir.
Düýpli intellektual hem çeper
öwrülişik edebi mekdebiň ba
şyn y başl aýj yn yň şygr yý et e
täze çeperçilik ulgamyny, täze
keşpler ulgamyny getirmegi,
žanrlaryň ösüşinde düýpli öw
rülişik etmegi, formanyň, çeper
diliň, melodikanyň täze gözýe

Ykbal nirä düşürse-de bilýärin,
Olaň göwünleri Aşgabatdadyr.
Çenden küýseglere gaýdyp gelýärin,
Meseläň çözgüdi başga zatdadyr.
Olar maňa goýdy yşkyň ýüküni,
Iki müçe bäri çekip ýörün men.
Soňra taýladylar goşgyň ýüküni,
Şygyr meýdanyny ekip ýörün men...
“...Gozgap köne ýara, bu köňül köşgüm”,
Berildi gadymy küýseglerine.
Kalbymda isleg bar, poeziýa yşkym,
Gaýta-gaýta okyjylaň kalbynda,
Küýselerime...

Telwas

Ýürek atygsaýar birden,
Gitsem diýip şäher sary.
Süýji duýgy bolýar hemdem,
Paşmadyk küýseg mysaly.

Kämil ruhuna nusgawylyk ýar,
Sazlary şirindir, sözi dogaly.
Bu beýik Watanda, bagtyýar ilde,
Uzar beýik ýaşaýyşyň dowamy.

Käte-käte karar bermän,
Kalbymy heýjana salýar.
Bu ak başym berse perman,
Onki süňňüm ýeňil galýar.

Ýaşlyk küýsegleri
Nähili gözeldi biziň ýaşlygymyz,
Galdy onda besse-besse yzlarmyz.
Çalymdaş guş ganatyna gaşlarňyz,
Biziň deň-duş hem döwürdeş gyzlarmyz.
Pamyk deý mylaýym, ynsap deý sada,
Del ýüzlere nazar salmaýardylar.
Juwan göwünlermiz hiç bir howada,
Baky güller deýin solmaýardylar.

hynda iň işjeňleşen eýýamyna
gadam basdy. Şygryýet Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwrüniň baýdak göterijisine
öwr üld i. Şygr yý et buşl aý yş,
kasydalyk, üstünliklere, bagty
ýarlyklara çagyryş wezipesini
hem gerdenine ymykly aldy.
Bagtyýarlyk şygryýeti ýur
dumyzda bolup geçýän beýik
dab ar al ar a, täz el ikl er e, toýbaýramlara günübirin seslen
ýär. Şah yr halk a, Wat an a,
hormatly Prezidentine bolan
çäksiz söýgüsini uly buýsanç
bilen beýan edýär, halky agzy
birlige, adamkärçilige, bagty
ýarlyk döwrüne mynasyp bolup
ýaşamaga çagyrýar. Şygryýeti
miziň dili baýlaşdy, mazmuny
goýazylaşdy, manylaryň hem
öwüşg inl er iň datl yl yg y art
dy, netijede estetiki aň öňki,
asylky edebi-taryhy watanyna
dol aný ar. Mun uň özi lir ik a
nyň haýsydyr bir edebi žanr
lygyndan ýene-de uly sungata
öwr ülý änd ig in iň sub utn am a
sydyr. Bizde lirika XX asyrda
kiçelip-kiçelip edebiýatyň bir
žanryna öwrülipdi. Ondan öň
bolsa ol özbaşdak bir sungat
bolupd y. Lir ik an yň žanr de
rejesine çenli kiçelmesi onuň
çeper aňyň mazmunyny aňlat
makdaky ornunyň daralmagy
sebäpli bolup geçipdi. Sebäbi
lirikanyň sungat derejesindä
ki ýer in e ýet ir en wez ip el er i
kyss an yň, teatr yň, kin on yň
we şuňa meňzeşleriň arasynda
terekä salnan mal ýaly paýla
şyldy. Lirika çuňlugyny saklap
galdy, ýöne giňligini ýitirdi.
Berkarar döwletimiziň bag
tyýarlyk döwri edebiýatymyza
lir ik an yň asylb aşk y ukyb y
ny gaýt ar yp get ird i. Mun uň
aýd yň amal y ýüz e çykm as y
şah yrl ar yň şah yr an a şahs y
ýetleriniň çeper aň umumyly
gydyr, sowatlydygydyr, ruhy
düný äl er in iň sagd ynl yg yd yr
we ruhubelentlikleridir, bag
tyý ard ykl ar yd yr. Şygr yý et iň
duýgynyň, kalbyň önümidigini
biz köp nygtaýarys. Biziň döw
rümiziň şygyrlarynda akylyň
emri bilen dörän şygyrlar köp
duş gelýär. Akyl, pähim-paýhas
bilen ýazylýan eserler adatyly
ga öwrülip barýar. Akyla akyl
zerur däl, ýürek welin myda
ma ýürekdeşlik küýseýär. Hut
şonuň üçin hem biz ýürekden
çykan sözüň ýürege barýandy
gyny köp gaýtalaýarys.
(Dowamy bar)

Akyl-huşum bilen gül deý ýaşlygmy
hem-de ýüregimi garbap gitdiler.

Çünki onuň Hydyr gören dünýäsi,
Daglary, deresi keramat-kerem.
Derýa, deňzi ýaşaýyşyň güwäsi,
Bossanly baglary göýäki Erem.

Hemem çyn ýürekden goldaýardylar,
Şahyr boljak bolýan oba oglanny.
Bilmeýärdi olar ylham ýyldyznyň,
Aşagynda kemsiz-köstsüz doglanmy.
Akdy ömrüň bu nowjuwan günleri,
Gyzlaram çar ýana dargap gitdiler.

Mamur

Bu çarwa obasy juda gadymy,
Ol barada gürrüň edýär gojalar.
Degresine bezeg berip, sülmüräp,
Otyr sazak, çerkez, gandym, ojarlar.
Golaýynda “Händek” atly gum gala,
Ho-ol geçmişden galan ýaly müdimi.
Bir ganatyn sil suwlary ýarsa-da,
Çöken göwräň bildirip dur sudury.
Atalaryň el yzlary bar ýaly,
Seňňerine bakyp durun eserdeň.
Düşünmesi, okamasy kyn ýaly,
Sahypa galan deý köne eserden.
Üýtgeşik bir zada gözüm düşmedi,
Ilmedi elime täsin tapyndy.
Ýöne bu hakynda maglumat bilýän,
Edebiýatçy mugallymam tapyldy.
Bir döwürler bu ýerlere adamlar,
Diýipdirler: “Tejen derýaň aýagy”.
Ak ekin, gök ekin ekse çomrular,
Çarwalary oýnadypdyr taýagy.

Göwnüme gop berýän kemsiz,
Atlanyp şäher tarapa.
Ýol harajat bolsun jemsiz,
Bolýar agtygym tanasa.

Durmuş gaýnap, ýaşalypdyr agzybir,
Soňam öz-özünden diňip gidipdir.
Berkitme saýylan gum gala bolsa,
Taryh gatlaryna siňip gidipdir.

Redaksiýa... halypalar,
Meniň deňim hem duşlarym.
Öňki ýaşajyk arçalar,
Bulda diräpdir uçlaryn.

Şu ýerden başlanýar äpet Garagum,
Düýe çöken ýaly guba çägeler.
Obasyny rowaýata öwürip,
Gürrüň berýär ýaşulular, agalar...

Duýgularym birmahalky,
Kenaryny ýapyp barýa.
Behişt atlar Ahalyňky,
Ylhamym deý çapyp barýa...
Ýürek atygsaýar birden,
Gitsem diýip şäher sary.
Sere gelýär bir ýerlerden,
Paşmadyk söýgiň wysaly...

Tejribe

«

«

XX asyr türkmen şygryýetinde Rehmet Se
ýidow, Gurbannazar Ezizow täze edebi ugur
döretmegiň hötdesinden gelen şahyrlardyr.

Söz parlak Gündür,
ol ýüreklerde dogup,
		
asyrlary ýagtyldýandyr.

Annahal BAÝHANOW.

Durmuş ummany

Syn edip balyklaň ýüzüp barşyna,
Öwrendim gark bolman suwda ýüzmegi.
Köp duşup ömrümde laýa, kirşene,
Adat etdim ruhdan düşmän gezmegi.

Durmuş ummanynyň äpet gomlary,
Meňzeýärler ýüregimi diljege.
A men bolsa ýeňip hasrat-gamlary,
Umyt bilen garaýaryn geljege.

Synlasam-da gökde guşlaň uçuşyn,
Öwrenip bilmedim beýle uçmagy.
Ýöne öwrendim men gören zatlamdan,
Durmuş kynçylygyn ýeňip geçmegi.

Yza ýol ýok, diňe öňe eňmeli,
Ejiz däl men, erki güýçli oguldym.
Ýaşamaly, göreşmeli, ýeňmeli,
Men dünýäde şonuň üçin doguldym.

Kitap
Kitap — pähim-parasatyň nusgasy,
Kitap — nesilleriň köňül ganaty.
Okamaga muşdak bolan ynsanyň,
Ömri uzap, has nurlanar kamaty.
Kitap — aň-düşünjä, bagta çeşmedir,
Bagtyýar il okamaga teşnedir.
Ylymly ynsanlar ýeriň ýüzüne
Ajap nagyş, bezeg, nepis keşdedir.

Muhammetjuma HYDYROW.

Sekizlemeler

Gyş günümi, tomus güni, parhy ýok,
Seň keşbiň ýatladýar baky bahary.
Dideleň saýlanda meni saýlasyn,
Jadylap goýsa-da her bir bakany.
Aňzak gyşda küýsesem ýaz güllerni,
Men saňa seredýän gül görmek üçin.
Men seniň gaşyňa geldim meýletin,
Baky ýaz bolmagy öwrenmek üçin...
* * *
Men seni unudyp bilmen,
Men sensiz ýaşap garraryn.
Seniň giden ýollaryňa,
Gözlermi ýaşlap gararyn.
Sokur bolar gözlerim meň,
Saýgarmaz agy-garany.
Gudrat bilen yş görüner,
Eger görkezseň garaňy...
* * *
Şahyr Atajan Annaberdiýewiň äheňinde
Almalykdan çykyp gaýtdyk,
Ýaşlygymyz galdy soňa.
Sen şonda meni gyssapdyň,
«Gideli ýör, tiz bolsana!».
Şonda gyssanmadyk bolsak,
Ýaşlygmyza galardyk biz.
Güllän almalaň içinde
Ýaşlygmyzy galdyrdyk biz.
* * *
Ýaşlyk, juwan çagymyzda,
Bir-biregi haladyk biz.
A soň näme sebäp boldy,
Yşkymyzy harladyk biz?
Bir söz üste öýkeleşdik,
Göwün görjegem bolmadyk.
Soňra biz başga birine
Göwün berjegem bolmadyk.
Myratgeldi HALLYÝEW.

Näme üçin?

Saňa arzuwlaryň ýoluny açyp,
Hakykat döredip bilsem-de kän-kän.
Nämüçindir, nämüçindir, nämüçin,
Saňa söýýänligmi aýtmak juda kyn?!
Sany köp ýodalaň içinden geçip,
Seniň ýörelgäňe barsam-da her çen.
Nämüçindir, nämüçindir, nämüçin,
Sensiz oňmanlygmy aýtmak juda kyn?!

Ýok, ýalbarýan, girme kalbymdan bäri,
Seni ýatlap gussa çekmen, bilýärin.
Ýürek atygsaýar bir saňa sary,
Ýok, ýok, men bu yşkda toba gelýärin!
Sensiz ene zemin galmaz kimsesiz,
Sensiz agaçlaram dökmez ýapragyn.
Sensiz görersiň sen şemal öwsenin,
Hem-de sensiz reňki öçmez topragyň.
Dur, ýalbarýan, girme köňül köşküme,
Girseň jan berersiň ölen yşkyma.

Men saňa barýan
Men saňa barýan.
Barýaryn ine,
Yzda goýup tozan siňen düýnümi.
Saňa sary barýan.
Ak geljegime
Ak hyýallar edip, undup müýnümi.
Seň ýaz ysly görküň meýinden içip,
Sensiz ýaşap bilmejegmi bildim men.
Nämüçindir, nämüçindir, nämüçin,
Sensiz bir sanlygmy aýtmak juda kyn?!

Dur

Dur gapyda! Dowam etme ýoluňy,
Gal şol ýerde ençe nepessiz salym.
Gözleňden okaryn niýet-päliňi,
Duýsam-da kalbyma kär etmez alyň.

Çyksana ak ýola! Yşkym el bular.
Garşylasaň gussa galmaz gözümde.
Gollaryňy açsaň ýollar gysgalar,
Ýylgyrsaň gam galmaz dünýäň ýüzünde.
Gadamlarym ýeňil, arzuwlam ýarym,
Bar töwerek gamsyz, asman-zemin päk.
...Çyksana! Garşyla! Saňa gelýärin,
Çünki senden özge gitjek ýerim ýok!
Serdar SAPAROW.
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saňa goňur reňki nireden ta
paý yn?» diý ip, ony öýd e bar
gyzyl reňke reňkledi. Bir gün
bolsa goňşymyzyň eşegarabasy
ny diläp alyp, şoňa ýükledi-de
mekdebe getirdi.

KYSSA
P e rm an y ň ü st ün e o kl ad y .
Gürm ek dän el er i Perm an a-da
ýapyşsa ýapyşdy welin, köpüsi
men iň saç ym ad yr üst-baş ym a
düşd i. Muň a gah ar ym gel ip,
Myr ad a:
— Aýyr, oklan gürmekleriňi!
— diýdim.
Onýança-da, oglanlar:
— Aýyrmaz. Aýyrsa, gorkak!
— diýşip, kesämizden gygyryş
dylar.

Hemra ŞIR,
ýazyjy.

OGL ANLYK DÖWR ÜN IŇ
ÝATLAMASY
(Hekaýa)

ýör äb erm el id ik. Kit ap hem
melere ýetmeýändigi üçin, bir
kit ab y ort a goý up, iki bol up
okaýardyk. Olar hem könelişip,
gyralary gädilip giden kitaplar
dy. Mug all ym olar y sap ag yň
soňunda alyp, ýygşyryp goýar
dy. Okaý an ýer im iz çakl aňj a
äpişg el i, üst i sam an gar yl an
palçyk bilen suwalan, pessejik
otaglardy. Diňe bir kitap däl,
part a hem ýet en okd y. Part a
ýetmeýänlerimiz pejiň gapda
lyn a düş elg i kön ej e keç än iň
üstünde oturyp okaýardyk.
Part ad a oturý an ogl anl ar a
kesesinden gözümiz gidýärdi.
Arakesme boldugy haýyş edip,
olaryň partasynda oturyp gör
ýärdik. Özümiz hem şeýle par
taly bolmagyň arzuwyndadyk.
Kak am agaç uss aç yl yg yn y
edý ärd i. Gull ukd an gel end e
ýany bilen alyp gelen ussaçy
lyk gurallaryny juda eziz görüp
saklaýardy. Olary bile gulluk
eden ukrain dostunyň gullugy
gut ar yp gelý ärk äl er, öýl er in
de myhm an bol and a sowg at
berendigini, kakam häli-şindi
minnetdarlyk bilen ýatlaýardy.
Ol maňa parta ýetmändigini,
munuň üçin gynanýandygymy
eşidip:
— Hany, men göreýin-le, şol
part a diýý än zad yň yz y — di
ýip, bir gün ýörite meniň bilen
gaýtdy. Partalary eýlesindenbeýl es ind en gow uj a synl ap,
gar yşl ap, inin i-boý un y ölç äp
gör üp: — Mun y ýas ap bols a
gerek — diýdi. Özleriniň asla
parta görmän, keçäniň üstünde
okap gutarandyklaryny gürrüň
berdi.
Şondan soň ol mellegimiziň
aýagujunda ösüp oturan söwüt
ler im iz iň ýog ynl ar ynd an iki
san ys yn y ýykd y-da, şol ard an
kes işd ir ip, ýon uşd yr yp, bir
topar ýap-ýasy tagta etdi. Ol
döwürde tagta diýilýän zat biz
obalarda juda seýrekdi. Düka
na gelýän sabyndyr çaýdan bo
şan tagta ýaşşikleri hem: «Şu
gezek maňa berersiň» diýip, sa
tyjy Hekim aga bilen öňünden
gürl eş ip goýý ard yl ar. Kak am
şond an soň am bir-iki gez ek
mekdebe meniň bilen gaýdyp,
part an yň özün e düşn üks iz
ýerlerini gözden geçirdi. Şeýdi
bem, ol hakyt mekdepdäkilere
meňzäp duran partany ýasady
oturyberdi. Ýöne: «Kaka, parta
goňur reňkde bolmaly ahyryn!»
diýsem-de, gulak asman: «Men

«Gyzyl reňkli partada otur
mak bolý arm y?» diýş ip, baý,
şonda başagaý boluşdylar-ow.
Mugallymlaryň birisi: «Bolman
näm e» diýs e, beýl ek i bir is i:
«Bolanok, sebäbi beýleki par
talar goňur reňkde. Eger erte
biri çagasyna ýaşyl reňkli parta
ýas ap get irs e nätj ek? Ons oň
synpyň içindäki partalar hora
zyň guýrugy ýaly, gyzyl-ýaşyl
bol up durs unm y? Ýok, beýl e
baş-başdaklyk etmäge ýol ber
mezler» diýýär. Mekdep müdi
rim iz Şamm y aga, ahyrs oň y
kakamy bir çete çekip:
— Sen muny ýasamasyna-ha
gow y ýas aps yň. Ýön e, ynh a,
şu reňklän reňkiň bolanok-da
— diý ens oň, kak am part an y
yzyn a alyp gaýtm al y bold y.
Ond an-mund an sor ap, goňur
reňkiň gözlegine çykdy. Içiňi
ýakaýyn diýen ýaly, bu reňkem
hiç kimd e tapd yrm ad y. Hal y
ýüp i boý alý an boý ag y ered ip
çalyp gördi. Emma ol hem te
kiz düşmedi.
Meniň basym partada otur
jakdygyma göz ýetiren oglanlar
gapdalymdaky boş ýeriň üstün
de dawalaşyp başladylar. Ahyr
bir gün:
— Berdiniň gapdalynda kimi
oturdarsyňyz? — diýip, mugal
lymdan soradylar. Ol:
— Bilmedim-dä, hany, entek
Berdiniň kakasy ony reňkläp
get irs in. Ons oň gör üb er er is.
Partany kakasy ýasap berendi
gi üçin, belki, partadaşy Berdi
niň özi saýlar — diýdi.
Şondan soň meniň abraýym
artdy. Keçäniň üstünde otur
ýan oglanlar maňa ýaranmakçy
bolşup, ýolda bukjamy göteri
şip, ejel er in iň «Arak esm ed e
iýersiň» diýip berip goýberen
çör ekl er ind en hezz etl äp baş
ladylar.
Kakam goňur reňki ürç edip
gözl eý ärd i. Onuň erj eld ig in e,
baş yn a bar an işin i bit irm än
goým aý and yg yn a men bel et
dim. Uzak eglenm änem reňk
tapyp, partany reňklejekdigine
ynanýardym. Şoňa çenli kimi
part ad aş edinm el id ig im i çöz
meg im ger ekd i. Ilk i Myr ad a
söz berdim.
— Ýön e öňünd en hiç kim e
aýtma! — diýip tabşyrdym.
Emm a ol bir gün mekd eb e
barý ark ak, ýab yň ýak as yn
da ösüp otur an gürm eg iň
dän el er ind en bir gys ym ýy
g y p , g a pd al y md a n g e lý ä n

Myrat oglanlaryň gyjalatyn
dan çekinip:
— Aýyrjak däl — diýdi.
— Aýyrm as aň, sen maň a
partadaş bolmarsyň — diýdim.
— Bolaryn.
— Bolmarsyň.
O gl a nl ar y ň t öw er e kd e n
gižželemegi netijesinde Myrat
bilen garpyşdyk. Ol daýaw bo
lansoň, meni ýykyp urup başla
dy. Onýança Begnazar kömege
ýet işd i. Iki bol up Myr ad yň
hötd es ind en geld ik. Şond an
soň ýanyma Begnazary parta
daş tutunmagy niýetime düw
düm. Ýöne soň bir gün ol hem
göwn üm e deg ip, bu pik ir im i
üýtgetdim.
Kakam partamy reňkleýän
çä, başg a-da köp oglan y par
tadaş tutunmagy niýet edinip,
soňr a haýs yd yr bir seb äb e
görä, ol pikirimden el çekdim.
Şeýdip okuw ýyly tamamla
nyp, tom usk y dynç alşa çyk
dyk. Indi biz «3-njä» geçipdik.
Kakam birinden eşidip, etrap
merkezine gidip, şol ýerde ýa
şaýan bir ussadan peje çalyn
ýan reňk tapyp geldi. Şonuň
bilen partamy reňkledi welin,
ýalpyldap, öwüşgin atyp duran
negözel parta boldy. Basymra
jyk täze okuw ýylynyň başlan
mag yn a gar aşý ard ym. Part a
daşlygy bolsa şol döwürde juda
seýrek hem gowy görülýän, bir
tar ap y gyz yl, beýl ek i tar ap y
hem gök reňkli surat galamyny
alyp, Juma söz berdim.
Teý-ahyry tomusky dynç alyş
soňlandy. Ýene-de goňşymyzyň
eşegarabasyny sorap alyp, par
tamy ýükläp, oňa bolsa Juma
ikimizi oturdyp, kakam bizi mek
debe alyp gitdi. Ýolboýy täzeje
partama şeýle bir buýsanýardym
welin, gözüm töweregimdedi.
Begenmekden ýaňa agzym gow
şanokdy. Okuwa barýan çaga
lar: «Hanha, Berdiniň partasy.
Kakasy ýasap beripdir» diýşip,
meniň ýalpyldap duran partamy
biri-birine görkezişip, gözügidiji
lik bilen seredişýärdiler.
Mekdebe ýetip, kakam bir ta
rapyndan, Juma ikimiz beýleki
tar ap ynd an göt er ip, part am y
okaýan otagymyza alyp bardyk.
Görs ek otag yň içi täp-täz ej e
partalardan dolup dur. Biz to
musky dynç alyşda wagtymyz
get ir ipd irl er. Çag al ar biz iň
göterip elten partamyzy görüp
ýylgyryşdylar.

Arsl an yň köpd en bär i edip
ýören arzuwy hasyl bolup, ýe
genleri Maksat, Myrat hem Omar
tomusky dynç alyşda oba geze
lenje geldiler. Oba diýseň hezildi.
Salkyn howa, terje miwelerdir
bakja önümleri oglanlara ýarady.
Atasynyň bu töwerekleriň ösüm
likdir haýwanat dünýäsi, gadymy
ýer-ýurt atlary bilen bagly berýän
täsin gürrüňleri, obanyň golaýgoltumyndaky dag-derelere ge
zelenje äkitmegi oglanlary özüne
has hem imr ikd irý ärd i. Ynh a,
bu günem Annageldi
teb ib iň agt ykl ar yn a
obadan uzak bolma
dyk ýerde, dag içinde
täs in kön e gal an yň
bardygy barada gür
rüň bermegi, oglan
lary ýola düşmäge howlukdyrdy.
Sähel salym geçmänkä, oglanlar
ýeň il awt oul ag yň aýn as ynd an
daşarynyň täsinliklerini synlap
barýardylar. Tebigatyň gözellik
lerine aňk bolup barýan oglanlar
ulagyň togtanyny birbada aňma
dylaram.
Ulagd an düş en atas y uzak
gitmän, oturyp, aýat okady. Ars
lan kellesine gelen pikir barada
soraman durup bilmedi:
— Ata, näme üçin aýat oka
dyň?
Goja öň ýanlaryndaky gaýa
tarap elini uzadyp:
— Oglum, hol daş üýşmegini
görýämiň? Ol ýöne daş üýşme
gi bolman, bir wagtky galanyň
diwarynyň galyndysy. Bu ýerde
bir wagtlar oba bolupdyr. Gala
bar am yzs oň, ol ýerd äk i goj a
çynaryň kölegesinde bu barada
size gürrüň bererin — diýdi.
Arslan dagy sähel salymda
köne gala baryp ýetdiler. Dagyň
iki gerşiniň arasyndaky giňişlik
üzüm, alma, hoz, çynar agaçla
ry, tekiz meýdanlar bu ýerde bir
wagtlar ýaşaýşyň bolandygyna
şaýatlyk edýärdi. Goja agtykla
ryny yzyna tirkäp, äpet çynaryň
saý as yn a bar yp oturd y. Og
lanlaram ornaşansoň, gojanyň
ýüzüne seredişdiler. Goja garry
atasyndan eşiden gürrüňini bir
ujundan aýdyp başlady...
...Dünýäni sil-suw edip geçen
gijeki ýagyşdan soň, “örüdäki
çopanlardan habar tutaýyn” di
ýip, ýola düşen Sapargylyç gü
nortanyň öňýanlary goşa bardy.
Çaý baş ynd a mes aw y gürr üň
edip otyrkalar, Işanguly çopan
ýit en mall ar yn y gözl äp ýörk ä,
gij än iň üms üml ig ind e atl ar yň
kişň eş ip, düý el er iň ýak yms yz
bög ür işý än sesl er in i eşid en
dig in i aýtd y. Işang ul y agan yň
çolugy jülgäniň içinde tüpeň se
sinem eşidendigini aýdansoň-a
Sapargylyjyň çaý içip mazasy
bolmady. Diňe bir öz obasynyň
däl, golaý-goltumdakylaryň hem
ýagş ys yn a-ýam an yn a ýar ap,
iliň öňüne düşüp ýörensoň oňa
«Han aga” diýýärdiler. Şonuň
üçin gyssanmaç ýerinden turup,
atyna atlanyp durşuna:
— Işanguly aga, men ilerden
geçýän ýoly yzarlap, Sumbara
tarap gitjek. Sizem golaýdaky
sürüleriň çopanlaryna-da habar
ýetiriň-de, malyňyzy ilerik sürä
ýiň. Bilip bolmaz, belki, bir bende
kömege mätäçdir. Kömek gerek
bolsa, yzly-yzyna iki gezek tüpeň
ataryn welin, çoluklaryňyzy süriň
ýanynda goýup baryberiň — diýdi.
Sap arg yl yç kerw en ýol un a
ýetm äg e howl ugý ard y. Onuň
çakyna görä, eger kerwen geçen
bolsa, ol gijäniň ümür-dumanyn
da azaşyp, soňam mallar tebil
tapyp, uçutdan uçan ýa başga
bir hadysa duçar bolan bolma
lydy. Ol müň dürli pikire gümra
bolup barş yna kerwen ýoluna
baryp ýetdi. Gijeki harasat çala
ra yz goýmadyk hem bolsa, ýol
gyrasynda biten otlaryň gaty köp
ýerde gädilmeginden çen tutup,
kerweniň geçenini çen etdi-de,
atyny gyssady. Dag gerşine çy
kan ýol aşaklygyna uzap gidýär
di. Jülgä tarap egrelip-dogralyp
gidýän ýol käýerde uçut gaýany
yzarlap geçýärdi. Sapargylyç şol
ýol bilen atyny haýdadyp barşy
na şaglawugyň depesine baryp
ýetdi. Atdan düşüp, uçudyň gyra
syna baryp, aşak seredende, her
ýerde-her ýerde atdyr düýeleriň,
adamlaryň ýatanyny gördi. Ol
çopanlary habardar edeýin di
ýip, golaýynda keýerjekläp duran
atynyň ýanyna bardy-da, eýeriň
gaş yn a bökd er ilg i bäş at ar yn y
alyp, asmana tutup, taýly gezek
nili boşatdy. Soňam diri galany
tapylmazmyka diýen umyt bilen
mal-gar an y, adaml ar y barl ap
barş yn a göwr es in iň ýar y aty
nyň aşagynda galan bir adamyň
özün e tüp eň gez äp dur an yn a
gözi düşdi. Agyr ýagdaýa düşen
adamdan her zada garaşyber
melidigine gözi ýetik Sapargylyç:
— Elimden gelse kömek etjek
dirin, tüpeňi bir aýyraweri — diýip
gygyrdy-da, ýanyna baryp, ony

atyň aşag ynd an çyk arm ag yň
alajyny gözläp ugrady. Ol: “Men
muny galdyrjak bolaýyn, senem
aşagyndan çykjak bol” diýdi-de,
atyň eýerinden iki eli bilen tutup,
bat bilen çekdi. Zarba atyň göw
resi dört barmak ýaly galsa-da,
gurbaty gaçan nätanyş ýagdaý
dan peýdalanyp bilmedi. Gaýtam

şundan iki depe aňyrdaky gowa
ga äkideris. Oba alyp gidere-hä
muň ýagdaýy ýok entek.
Şondan soň her kim öz işi bilen
boldy. Işleri birýüzli edensoňlar,
Sapargylyç obadan getiren tebibi
bilen birlikde syrkawyň daşyna
ymykly geçdi. Tebibiň ot-çöpden
taýý arl aý an melh eml er i, eden

Mesgen

(«Goja tebibiň gürrüňleri»
hekaýalar toplumyndan)

Sapargylyç eýerden elini aýran
da, üstünden agramyň gaýtadan
inmegi zerarly erbet yňrandy-da,
huşundan gitdi. Onuň bu iňňildi
sine ýüregi jigläp giden Sapar
gylyç golaýdaky daşyň üstüne
çökdi. «Indi näme etmeli?» diýip
pikire gitdi. Ýöne uzak oturma
dy. Ýar al yn yň ýan yn a gaýd yp
geldi. Onuň iki goltugyndan elini
geçirip, bat bilen özüne çekdi.
Göwresini gyl sogran ýaly edip
atyň aşagyndan sogrup alsa-da
aldy welin, onuň çirkin sesi bilen
iňňildisine ýüregi dilim-dilim bol
dy. Agzyna suw damdyrdy-da,
näs agy birl aý gözden geçirdi.
Süňkleriniň tümmerip duran ýer
lerine eli degende, ýüzi üýtgäp,
başyny ýaýkady. «Içki synalary
sagat adamyň huşsuz ýatmag-a
birhili, bolubilse döwük-ýenjigiň
agyrysyna huşundan gidýän bol
maly. Munuň janynyň agyrysyny
azald yb ils eg-ä nep i deg erd i»
diýip, töweregindäki ot-çöplere
seretdi. Ol haýsy otuň nämä der
mandygyndan baş çykarýardy.
Aýak sesleridir hümürdi gu
lagyna ilen Sapargylyç gapda
lynd a ýat an bäş at ar yn y alyp
ýerinden turdy. Gelýänleriň öz
çop anl ar yd yg yn y tan ap, olar a
elin i bul ad y. Haýd aş yp gel en
çopanlar onuň ýüzüne soragly

Nurgeldi
AŞYRMÄMMEDOW.
ýapgylary öz netijesini berip baş
lady. Näsag gozganmaga mejaly
bolmasa-da, indi iýip-içip bilýärdi,
ysgynsyz sesi bilen gürleýärdi.
Ýöne özleriniň şaglawukda ne
hala düşendikleri, ýoldaşlarynyň
ykbaly barada welin, hiç zat so
ranokdam, gürrüňem berenokdy.
Sapargylyjam şol günden bäri
günde-günaşa ýa-ha özi geler
di, ýa-da inileri Towudyr Jemini
iberip habar tutardy. Ýöne näçe
gelip gitse-de, bolup geçen ýag
daý barada näsaga sorag berip
azara goýanokdy.
Günl er iň bir ind e hal ynd an
habar tutmaga gelende, syrkaw
Sap arg yl yj yň ýeň ind en çek ip

Suraty çeken Oguldöndi Çerkezowa.

Ol

ýyll ar biz iň oba
m y zd a m e kd e p
ý o kd y . G o ňş y
oba gatn ap oka
ýardyk. Ýol uzakdy. Bir ýakasy
suwly ýap, beýleki ýakasy gum
etegi kirşenli ýol bilen gitmeli
bolýardyk. Eger ugurdaş ulag
duşs a, sür üj is i sal yh atl y kiş i
bols a, nebs i agyr yp, sakl ap,
alyp giderdi. Ýogsa-da ejeleri
miziň bölek-büçek matadan bir
geňsi gurama gurap, gelşiklije
edip tik ip ber en bukj al ar yn y
egnimizden asyp, öz aramyzda
hüm ürd eş ip, toms un a küp ür
säp duran tozanly, gyşyna bol
sa köwşüňi aýagyňdan sogrup
alyp galýan batgaly ýol bilen

seredişdiler. Sapargylyç gyssan
maç gürledi:
— Meniň hem bilýän zadym
ýok, aral ar ynd a diň e şu dir i.
Döwük-ýenjikleriniň yzasy ga
ty güýçli bolara çemesi, özüne
gel ip bil en ok. Işang ul y aga,
men ot ýak yp, suw gaýn ad a
ýyn, senem baýryň ýüzündäki
arç ad yr kerk awl ar yň töw er e
gine seredişdir, belki, keýigoty
tap yl aý ad y. Teb ip kak am yz:
«Keýigotuny gaýnadyp näsaga
içirseňiz, süňňi ýeňläp, agyrysy
aýrylyşar» diýýärdi.
Çopanlar sähel salymda töwe
rekde dargaşyp ýatan goşlary bir
ýere ýygnaşdyryp gelensoňlar,
Sapargylyjyň daşyna üýşdüler.
Ol bu wagt Işang ul y çop an yň
ýygyp getiren otundan taýýarlan
emini henizem sessiz-üýnsüz ýa
tan syrkawa içirip otyrdy. Soňra
ýanyndakylara ýygnan goş-go
lamlarynyň arasyndan syrkawyň
aşagyna ýazar, üstüne ýapar ýaly
zat getirtdi.
— Belk i, Hud aý, derl äýs e
agyrysy azalyp, jany ynjalyk ta
par, onsoň näme bolup geçenini
öz agzyndan eşideris — diýip,
Sap arg yl yç Işang ul y çop an a
ýüzlendi:
— Işanguly aga, bir gün-ýarym
gün çoluklarymyz öz başlaryny
çar ar öýdý änl er iň iz gal yň-da,
merhumlary jaýlaşmaga kömek
leşiň. — Ol hyzmata taýýar bolup
duran inilerine ýüzlendi: — Towy,
Jemi, garşydaky depäniň topragy
ýumşak bolmaly, merhumlary şol
ýerde depin edeliň. Işanguly aga
ikimiz goş-golamlarydyr syrkawy

ýanynda oturtdy-da, onuň elini
sypalap:
— Sen Hydyr atamy? — diýip,
ysgynsyz sorady.
Sapargylyç gowagyň içini ýaň
landyryp güldi:
— Oňardyň-aý ýaşuly, bu gür
rüňleri nireden tapyp ýörsüň?
Syrkaw ysgynsyz ýylgyrdy.
— Hyd yr ata bolm as aň-da,
asylzada bolmaly sen. Sebäbi
bir nätanyş kişiniň hyzmatynda
tebip goýup, özüňiz töwerekden
aýrylaňzok. Kerwenimiň ýükü
nem ýygnap goýupsyňyz, şolaryň
arasynda altyn-kümşem, azygam
bar welin, eliňizi degirmänsiňiz.
Sapargylyç birenaýy ýylgyrdy.
— Ýaş ul y, iliň zad yn a göz
dikmekden Hudaý saklasyn. Iý
jek çöregimiz öz saçagymyzda
tapylýar. Bu hyzmatlary bolsa
Allanyň razyçylygy üçin edýäs.
Ýöne ýoldaşlaryňyza kömek edip
bilmedik. Olary iki dere aňyrda
jaýladyk. Düýeleriň pyçaga ge
lenlerini soýup, yrýa bolmasyn
diýip, golaýdaky çopan goşla
ryna paýladyk. Birki sany aýagy
döwlen atdyr düýe-de şu deräniň
içinde. Başyňyza düşen ýagdaý
barada-da özüňiz gürrüň berer
siňiz diýip ýörendiris.
Syrkaw Sapargylyja müň ke
ren taňr yý alk as yn aýd yp, şol
ýagynly gije golaýda arlan ýol
barsyň sesine, möjekleriň uw
wuldysyna kerwendäki atlardyr
düýeleriň dowul tapyp, şu ýagda
ýa düşendiklerini aýdyp dymdy.
Syrkawyň ýatanyna aý geçdi.
Onuň ýagdaýy ganymatlaşsa-da,
bilinden aşagyna erk edip bile

nokdy. Şonuň üçin otlardan dürli
melhemler taýýarlap, birini içirse
ler, beýlekisini ýapgy ederdiler.
Bir gün Sapargylyç onuň ha
lyndan habar almaga gelende,
gowagyň agzynda düşek ýazdy
ryp, syrkawy şonuň üstüne geçi
rip, arkasyny daşa diräp oturtdy.
Aşakda bagly-bakjaly dere ýaýy
lyp ýatyrdy. Syrkaw bu gözellige
birsellem ümsüm seredip durdyda, bogazyna zor salyp gürledi:
— Inim, bu ýagşylyklaryň üçin
özüm-ä däl, toh um-tijim hem
baky bergilidir. Ýöne näme üçin
meni munça günläp gowaga ga
bap goýduň, oňa derek bu hyz
matlary ho-l seleňläp görünýän
çynaryň aşagynda eden bolsaň,
bir wagt aýaga galyp giderdim.
Henizem giç däl, meni şol çyna
ryň düýbüne äkit.
Sapargylyç çynaryň düýbünde
bir çatmajyk dikdirip, ýaşulyny
şol ýere göçürdi. Açyk asmanyň
astynda edilen emler öz netijesini
berip başlady. Bu günem guşluk
çaýynyň başynda Sapargylyç:
— Agam, köpden bäri bir pikir
erkime goýanok — diýip, ýaşula
seretdi. Gapdalyndakynyň so
ragly nazaryna gözi düşensoň,
sözüni dowam etdi. — Şu ýerleri
özleşdirip, mesgen tutunaýsam
diýen pikirim bar.
Syrkaw ýerinden gozganyp bil
meýändigini hem unudyp, oturan
ýerinden galkynjak boldy, emma
ýatan ýerinden diňe göwresini
galdyryp oňmaly boldy. Şonda-da
bolup ýatyşyna ahmyr çekmäge
derek, gapdalynda oturan Sapar
gylyjyň egnine kakyp:
— Arzuwyň hasyl bolsun, inim!
Bu ýeri özleşdirseň, döwletli iş
edersiň. Suw diýseň suwy, ýer
diýseň ýeri bar, goluňy çermäp
işläbermeli. Onsoňam bu ýeriň
ýerleşişine seretsene. Gaýraň-a
gowak, iki gapdalyňam dag ge
rişleri. Bir ileri tarapyň açyk-da
— diýdi.
— Ilers em uçut gaý a, diň e
gündogar ýüzünde girelgesi bar.
— Wäh, büý-ä onda obalyk
däl-de, galalyk ýurt eken — diýdi.
— Ýerine, ýerleşişine göwnüm
ýetensoň, ýüregime düwüp ýörün
bu zatlary. Mal köpeldip, söwdasatyk edip, serişde ýygnasak,
nesibeli güni göçüp geleris-dä.
Syrkaw birsellem içini hümle
dip oturansoň:
— Men-ä saňa telpek goýan
dyryn, han ogul! Hanha, gala däl,
kiçiräk şäher gurarlyk serişde-de
bar weli: «Mal köpeltsem, söwdasatyk etsem» diýýäň-aý. Düşün,
inim, zähmetiň bilen gazanmadyk
bols aň am, çaş yp ýat yrk a sen
ýygnadyň-a şol zatlary. Köneler:
«Tapan alar» diýseler-de, «Tapan
begener» diýen aýtgam bardyr.
«Tapylan zatda seniňem hakyň
bar» diýildigidir şo. Sen eýeçilik
etmedik bolsaň, diňe ol zatlaryň
däl, özümiňem nä güne düşjegim
belli däl-ä. — Ýaşuly biraz dymyp
oturdy-da, täzeden möwç aldy.
— Inim, saňa näçe takal oka
sam-da, sözüňden dänmejegiňe
göz ýetirdim. Şonuň üçin törüňde
ýatan zady alyp, ulanyp bilmejek
bolsaň, onda karzyna al. Gerek
ýerinde karz almak aýyp zat däl
dir. — Ol Sapargylyjyň ýüzüne
egnüste seretdi. Onuň «Bolýa”
diýen manyda baş atanyny gö
rüp, sözüni dowam etdi. — Onda
haýal etmän işe giriş. “Oturan
ýerinden akyl satyp otyr” diýme.
Men em azd a-känd e birz atl ar
bil ems oň aýdý and yr yn. Täj ir
adyn y alý anç am bagb anç yl y
gam, ussaçylygam etdim. Şonuň
üçin işi gurnamak seniň bilen,
maslahatam meniň bilen. Galan
işiňi-de Alla oňuna etsin. Ýaşuly
töwir edip, ellerini ýüzüne syldy.
Sapargylyç muny köpügören go
janyň ak patasy diýip kabul etdi.
Ol täze ýurda öz syrgynyny
göçürip getirensoň, goňşy-go
lamlary çagyryp, uly toý sadaka
syny berdi. Sadaka berlen günüň
ertesi Sapargylyjyň maslahatçy
sy hem ata atlanyp, öz iline tarap
ýola düşdi.
Wagtyň geçmegi bilen syrka
wyň welilik bilen aýdyşy ýaly, bu
oba ulal yp-örň äp, Sap arg yl yç
hanyň galasy adyny aldy. Dur
muşyň kadasy şeýle-dä. Ilat kö
pelensoň, Sumbaryň boýundaky
düzlüge tarap süýşülip başlandy.
Içi şir-gaplaňly jeňňelde Köneke
sir obasynyň emele gelmegi bilen
Sapargylyç han galasy boşap
galdy. Ýöne ýyllar geçse-de, asyr
laryň şaýady bolan garry çynar
şemalyň sesine sesini goşup,
öten-geçenlere geçmiş barada
gürrüň berip otyr...
Annageldi tebip gürrüňiniň ara
syny kesip, agtyklaryna seretdi.
— Köş ekl er im, bu ýerl er iň
tar yh y bil en bagl y gürr üňl er e
gut arm a ýokd ur. Nes ip bols a,
ulalarsyňyz, ylymly-bilimli adam
lar bol up ýet iş ers iň iz. Şond a
geçmişimiz bilen gyzyklansaňyz,
özüňiz kitap sahypalaryny dörer
siňiz. Indem ýörüň öýe gaýdalyň.
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MILLI DRAMATURGIÝANYŇ TARYHYNDAN

«SOLTAN SANJAR MAZY»

Geçen asyryň ýigriminji ýylla
rynyň birinji ýarymynda Aşgabat
da ýüze çykan ilkinji höwesjeň
teatrlarda tomaşaçylar üçin sah
na eserleri peýda bolup ugraýar.
1926-njy ýylda drama studiýasy,
1929-njy ýyld a bols a Türkm en
döwlet teatry öz işine başlaýar.
Teatrl ar y tom aş aç yl ar yň göw
nünden turaýjak drama eserleri
bilen üpjün etmek gerekdi. Şol
sebäpli ýerli ýazyjylaryň eserle
rind en başg a-da, ülk äm iz e ça
gyrylyp getirilen dramaturglaryň
dör edijiliginden hem peýdalan
mak zerur hasap edilipdi. Olaryň
arasynda Russiýanyň Astrahan
oblastyndan ýanyna ýaş gelnini
hem-de gyz doganyny alyp, Aş
gabada göçüp gelen Basyr atly
23 ýaşly nogaý ýigidi hem bardy.
Ol özbaşdak kitaplar görnüşinde
jeditçe arap haty bilen 1926-njy
ýyld a türkm enç e neş ir edil en
«Soltan Sanjar mazy», ikisi-de
1927-nji ýyld a çapd an çyk an
«Ýusup-Ahmet» we «Deňsizlik»
dram al ar yn a fam il iý as yn y gör
kezmän, diňe ady bilen «Basyr»
diýip gol çekipdir. Onuň çap edi
lendigi-edilmändigi henize çenli

mälim bolman galýan «Çopan»
atly dramasy hem bolmaly.
Türkm en dram at urg iý as yn yň
taryhy bilen meşgullanan alym
larymyz birnäçe ýylyň dowamyn
da örän öndümli işlän bu zehinli
dramaturg barada eserleriniň bi
rinde «Astrahanly» diýen sözüň
hem getirilendiginden çen tutup,
tä soňky döwürlere çenli «Basyr
astrahanly tatarlardan bolsa ge
rek» diý en çakl am ad an aňr yk
geçmeýärdiler. Häzirki wagtda ol
barada gysgaça-da bolsa, takyk
we biraz jikme-jik söhbet etmäge
mümkinçiligimiz bar.
Astr ah an ülk es ind e rusl ar,
tat arl ar, gaz akl ar, türkm enl er
we başg a-da birn äç e mill etl er
bil en goňş uç yl ykd a ýaş aý an
nogaýlaryň bir in iň maşg alasyn
da 1892-nji ýyld a düný ä inen
Bas yr Mej id ow iç Abd ull in ilk i
Astr ah an yň özünd e, soňr a ha
lypalarynyň tagallasy netijesinde
Tatarystanyň merkezi şäheri Ka
zana gidip, medr eselerd e okap
bilim alýar.
Bas yr Abd ull in iň Astr ah and a
ikisem Abdyrahman atly iki sany
esasy halypasy bolupdyr. Olaryň

Ş

ahsy arhiwimdäki gazet-žurnallary ter
tipleşdirip otyrkam, «Türkmeniň Ýüpek
ýoly» gazetiniň 2019-njy ýylyň ýanwar
aýyndaky sanlarynyň birinde «Dama
nany kalba dolduran demirýolçy bag
şy» atly uly göwrümli makala gabat geldim. Bagşy
Ata Gurbanow hakynda ýazylan şol makalada şa
hyr Mämmet Seýidowyň 1941 — 1945-nji ýyllaryň
Beýik Watançylyk urşunda edermenlik görkezen
Sowet Soýuzynyň Gahrymany Oraz Annaýewe ba
gyşlap ýazan «Esgeriň enesi» atly poemasyndan
iki bent goşgy berlipdir. Ol setirler goňşy obamyz
bilen bagly kän ýatlamalary ýadyma saldy.
Ata Gurbanow 1928-nji ýylda häzirki Serdar
etrabyndaky Goç obasynda doglan. Şol obadaky
11-nji orta mekdebe bolsa bagşynyň obadaşy Oraz

birinjisi nogaý tatarlaryndan Ab jemi bir müň nusgada çykarylan
dyr ahm an Ism ail ow iç Umer ow bu kit ab yň Abd yr ahm an Nyý a
(1867—1933), ikinjisi ýerli türk zynyň öz eli bilen titul sahabyna
menlerden Abdyrahman Nurmu arap elipbiýinde 1927-nji ýylyň
hamm ed ow iç Seý itn yý az owd y maý aýynda: «Muhterem brade
(1870—1932). Bul ar yň ikis i- rim Bas yr ýoldaşyma hediýäm.
de giň we düýpli dü
A.Nyýazy» diýen sözler
şünj es i bol an adam
ýazylan bir nusgasy häzir
lard y. Şol birwagt yň
ki wagtd a
özünde-de, olar türki
halklar üçin mydama
ýagt y gelj eg i naz ar
laý ard yl ar, ömürl er i
ni tut uşl yg yn a şoň a
bag yşl apd yrl ar. Olar
mollaçylyk etmekden
d a şg ar y m e dr es e 
lerd e tal ypl ar a ders Basyr Abdullin
beripdirler.
A . U m er ow y ň
1907-nji ýylda esas
landyran «Itil» («Wol
ga») gazetine Kazan
da ýaşamaga mejbur bo
lan ýyll ar y öz eserl er in e
Abd yr ahm an Nyý az y di
ýip gol çek en türkm en
A.N.Seýitnyýazow redak
torlyk edipdi. Tä 1914-nji
ýylda ýapylýança çykary
lan bu gazetde onuň en
çeme makalalary okyjylara
ýet ir il ipd i. A.Nyý az yn yň
«Itil boýy» atly eseri baryp
1905-nji ýyld a Kaz and a
özb aş yn a kit ap edil ip
çykarylypdy.
T ü r km en i st a 
Abdyrahman Nyýazynyň ady nyň Ylymlar akademiýasy
ny magtymgulyşynaslyk ylmynyň nyň Magtymguly adyndaky Dil,
tar yh yn a hem iş el ik gir iz en işi edeb iý at we mill i golý azm al ar
bolsa 1912-nji ýylda kärdeş dosty institutynyň hazynasynda gora
A.Umerowyň eýelik eden çapha lyp sakl anylý ar. Şondan iki ýyl
nasynda Magtymgulynyň 45 goş öňinç ä, şäg ird i Bas yr Abd ull in i
gud an ybar at ýyg ynd ys yn y öz Aşg ab ad a işl em äg e ugr ad an
sözbaşysy bilen neşir etmegidir. hem Abdyrahman Nyýazynyň özi
Möçb er i 48 sah yp ad an ybar at, bolmaly. Ol öz şägirdine türkmen

dilini suwara biler ýaly derejede
öwredipdir.
B.Abdulliniň Aşgabatda döre
den eserlerinden (onuň iki sany
hekaýasy 1932-nji ýylda türkmen
metb ug at yn yň sah yp al ar ynd a
peýd a bol upd yr) «Solt an San
jar mazy» hakyndaky söhbede
dol an yp gels ek, bu ýer
d e o n u ň m a zm un yn y
gürrüň berip oturmagyň
hajaty ýok. Çünki islen
dik okyjy bu eseriň gi
ňişleýin mazmuny bilen
türkm en dra
mal ar yn yň ta
ryh y boý unç a
öňk i ýyll ard a
türkm en, türk
we rus dillerin
de neşir edilen
işl erd en kyn
çyl yks yz tan
şyp biler. Ýöne
Abdyrahman bu mes el ed e
Nyýazy
m i ll i t ar yh y 
m yz a d eg i şl i
bir ýagd aý y we
li aýr at yn nygt ap
geçmek zerur: eger
orta asyrlarda türk
menl er iň yzl y-yzy
na biri-birini çalşyp
gelen Beýik Seljuk
döwl et i bil en Ho
rezmşalar döwleti tutuş adam
zat taryhynyň sahnasyny bezän
bols al ar, täz e taryhymyzda bu
döwl etl er iň meşh ur hök ümd ar
lar y Solt an Sanj ar bil en Ats yz
ibn Muh amm ed iň keşpl er i ilk i
işe başl an mill i teatrl ar ym yz yň
sahn as yn y bez äpd il er. Bu iki
hökümdaryň arasynda ýüze çy
kan şahsy garşylyk hakyndaky
row aý at yň esas ynd a sahn ad a
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okamagy, ýazmagy pugta öwredensoň, myhman
kitabyň haýsy ýerinden sorasa okap berdim. Ol:
“Gynanma, gyzym, indiki ýyl mekdebe baraňda,
iň ökde okuwçylaryň biri bolarsyň. Harplary go
wy öwreneniň üçin bolsa men saňa bir saz çalyp
bereýin” diýip, goştorbasyndan gyjagyny çyka
ryp, saz çalyp berdi. Saz tamamlanansoň: «Saz
diňlemegem gowy görýän ekeniň, gyzym. Gaty
ünsli diňlediň, bu sazyň adyny bilýäňmi?» diýdi.
“Radioda bagşylar-a şu saza «Aý diýsem, Aýa
meňzär» diýip aýdym aýdýarlar, ýöne sazyň adyny
bilemok” diýdim. Myhman ýylgyryp, kakamyň ýü
züne seretdi. Kakam: «Meňzär» aýdymy radioda
aýdýan bagşy hem nätanyş adam däl, gyzym. Ol
goňşy obadan, ynha, şu Myrat mugallymyň inisi
Ata Gurbanow bolmaly” diýip düşündirdi.

çaga wagtym gyjakda saz çalyp beren Myrat mu
gallym eken. Myrat mugallymyň ogullary Annabaý,
Parahat dagy hem dutar-gyjak çalýan sazandalar.
Obadaşlar: «Bularyň kakasynyň ýene bir doganlary
Berdi Gurbanow bolsa Magtymguly Pyragynyň köp
goşgularyny ýatdan bilýärdi» diýip ýatlaýarlar. Ata
Gurbanowyň damana ýolundan mahmal owazly aý
dan aýdymlarynyň birnäçesi milli aýdym-saz sunga
tymyzyň altyn hazynasynda saklanylýar. Hormatly
Prezidentimiziň tagallalary netijesinde halypalaryň
ömür hem zähmet ýollaryny içgin öwrenmäge giň
mümkinçilikler döredilýär.
Arada «Miras» radioýaýlymynyň «Şahandaz
illi türkmen» aýdym-saz bölüminde taýýarlanan
«Köňülleriň küýsegi» atly saz-söhbetli gepleşigiň
bir sanynda Ata Gurban bagşy baradaky gepleşi

Suratda: bagşy Ata Gurbanowyň
saz çalyp duran pursaty (1978-nji ýyl).

Ata Gurbanowyň damana ýo
lundan mahmal owazly aýdan
aýdymlarynyň birnäçesi milli aý
dym-saz sungatymyzyň altyn ha
zynasynda saklanylýar. Hormatly
Prez id ent im iz iň tagallalary
netijesinde halypalaryň ömür
hem zähm et ýoll ar yny içg in
öwrenmäge giň mümkinçilikler
döredilýär.

«

«

Annaýewiň ady dakylandy. Okuwçy döwürlerim
de obamyzda 10 ýyllyk orta mekdep bolmansoň,
9-10-njy synplary bagşynyň dogduk obasyndaky
mekdepde okadym. Ata aga kän gezek ýüzbe-ýüz
gören bagşym. Aram-aram radionyň arhiwinden
aýdym ýazgylary berilýän Garaja Gurbandurdy
ýew, onuň, köplenç, teleýaýlymlarda çykyş edýän
sazanda ogly Ylýas Garajaýew, Ata aganyň şägirt
leriniň biri bagşy Goçnyýaz Myratnyýazow, ussat
bagşy Mäne Garaýewiň şägirdi Işan Ataýew Ata
Gurban bagşynyň obadaşlary. Hemmesi tanyş
adamlar. Makalany okap, näme üçindir özümi oba
daşlarymyň öňünde bergili ýaly duýdum. Galam
alyp, serime gelen pikirimi kagyza geçirmäge how
lukdym. Ata Gurban bagşynyň häzirki günlerde-de
«Miras» radioýaýlymynyň arhiwinden diňleýjilere
ýetirilýän «Käkiliň», «Meňzär», «Jigi-jigi», «Gal
indi», «Gel maňa garşy» atly aýdymlary gulagym
da ýaňlanýan ýaly duýuldy. Birdenem çagalygym
bilen bagly pursatlar hakydama geldi.
Bir gün ejem bilen dokma dokap otyrdym. Öýü
mize kakamyň ýany bilen bir adam myhmançylyga
geldi. Ol gapydan girişine: “Tüweleme, halyçy
gyz okuwa gideňokmy?” diýip habar gatdy. Ka
kam oňa: «Gyzymyz okuwa-ha höweslidi, ýöne
mekdep ýaşyna 13 güni ýetmänsoň, bu ýyl okuwa
almadylar. Ýogsa okamagy, ýazmagy gowja öw
rendi» diýdi. Çaý-çörek iýlip bolnansoň, myhman
meni ýanyna çagyrdy. Elindäki “Harplyk” kitap
dan harplaryň atlaryny sorady hem käbir harp
lary ýazdyryp gördi. Kakam mugallymdy. Öýde

giň ýazgysyny diňledim. Onda bagşynyň aýdan
«Käkiliň» atly aýdymyny onuň özüniň döredendi
gi aýdylýar. Halypanyň ýene-de halk köpçüligine
ýetirilmän galan arhiw ýazgylary bar bolmagy
mümkin diýen pikir bilen ýakynda onuň uly ogly
Gurban aga bilen jaňlaşdyk. Bagşynyň maşgala
arhiwinde aýdym ýazgylary başga-da kän eken,
ýöne tehniki taýdan hili pesligi gynandyrdy. Gurban
aga kakasynyň aýdym ýazgylarynyň we dürli ýyl
larda kakasy barada ýazylan metbugat neşirleriň
bardygyny aýtdy. “Kakam ussat halypalar Sahy
Jepbarow, Nurberdi Gulow, Saparguly Işangu
lyýew, Aşyrmämmet Dawudow, Hommat Jelilow
dagy bilen gatnaşyk saklap, ömrüniň ahyryna
çenli olardan kän zatlar öwrendi. Bagşy Orazgel
di Ylýasow öýümize-de telim gezek gelen eken”
diýip gürrüň berdi. Ol: “Şahyr Mämmet Seýidow
hem ilkinji zähmet ýoluna başlan ýyllary bir ýyl
obamyzda mugallym bolup işläpdir. Şonda ka
kam bilen dostlaşýarlar. Orazgeldi Ylýasow bilen
bolsa has ýakyn gatnaşypdyr” diýip gürrüň ber
di. Birsalym obany ýatladyk. Ol: “Obamyzdaky
ýaşan köçämize kakam Ata Gurban bagşynyň
ady dakyldy. 80 ýyllyk ýubileýi obamyzda uludan
toýlandy. Welaýatymyzyň, etrabymyzyň çäginden
dabaramyza gatnaşmaga gelen myhmanlar onuň
köp toýlarda bagşyçylyk edip märeke sowandy
gyny buýsanç bilen ýatladylar. Il-gün hyzmat et
seň ýatdan çykaranok. Gahryman Arkadagymyz
milli mirasymyzy içgin öwrenmäge giň ýol açdy.
Hormatly Prezidentimiziň ömri uzak bolsun, tu
tumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!” diýip,
alkyş sözlerini aýtdy.
Şol pursat Serdar şäherinde ýaşan, goşgularyna
ençeme ajaýyp aýdymlar döredilen şahyr agamyz
Amangeldi Amanowyň: «Doglanymda-da, öýle
nenimde-de toýumda Ata Gurban bagşy aýdym
aýdyp märekämizi sowupdyr. Damana ýolundan
Batyr gagşalyň yzyny dowam etdiren eli ýüwrük
Ata Gurban bagşynyň bokurdak gaýnawynda, süýji
labzynda özboluşly aýratynlyk bar» diýen sözleri
ýadyma düşdi. Ata Gurbanow ömrüniň agramly
bölegini demir ýol işine bagyşlan hem bolsa, ol
bagşy diýlip tanalýar. Bagşynyň ogullary, agtykla
ry onuň demirýolçy kärini dowam edýärler. Haýsy
ugurdan bolanda-da, halypalar hakyndaky ýakymly
ýatlamalary, olaryň bitiren ajaýyp işleri ýaly, geljekki
nesillere ýetirmek borjumyz.

Başlangyç synp okuwçylarydyk. Mekdebimiz
den aýd ym-saz a höw esj eň okuwç yl ar y 10-12
kilometr uzaklykda ýerleşýän goňşy obadaky me
deniýet öýünde boljak gözden geçirilişe äkitdiler.
Çagyl ýol bilen barýan köneje awtoulagyň üstünde
aýdym aýdyp, şowhun edip barýardyk. Aýdym-saz
mugallymymyzyň ýanynda oturan adam: “Çagalar,
ýene nähili aýdym öwrendiňiz? Hany, aýdyp beriň!
Aýdym aýtmaga ökde ekeniňiz” diýse begenip,
ýerli-ýerden: «Jigi-jigi» atly aýdymy bilýäs» diýdik.
(Çaga bolamyzsoň, jigilerimize bagyşlanan aýdym
dyr öýderdik). Şol gezek «Jigi-jigi» aýdymy bize
goşulyşyp aýdyp, awtoulagyň üstünde sazandarlyk
edeniň Ata Gurban bagşydygyny mugallymymyz
tanyşdyransoň bildik. Soň-soňlar gyzyklansam, Ata
Gurban bagşynyň ilkinji halypasy öz agasy, maňa

Akgül SAPAROWA,
žurnalist.

ýyll ar yň baş ynd a Aşg ab atd an
yzyn a, Astr ah an a däl-de, eý
sem, nog aýl ar yň köpç ül ik bol up
ýaş aý an ýurd un a — Russ iý a
F e d e r a s i ý a s y n y ň D ag y st a n
Resp ubl ik as yn a göç üp gidý är
we şol ýerd e 1938-nji ýyl a çenl i
dör ed ij il ik işin i üst ünl ikl i dow am
etd irý är. 1940-njy ýyld a ýurd u
ny täz el eý änç ä nog aý dil ind e
enç em e hek aý al ard yr dram a,
pow estl erd ir rom an ýaz yp çap
etd irý är. Onuň şol eserl er in iň
köp üs i bir kit ab a jeml en il en
g ö rn üş i nd e « K y r b at y rl ar y »
(«Sähr a gahr ym anl ar y») diý en
at bil en Dag yst an yň paýt agt y
Mah açk al ad a 1991-nji ýyld a
täz ed en neş ir edil ip, okyj yl ar
köpç ül ig in e ýet ir ild i. Özün iň
dör ed ij il ik işin e türkm enç e eser
dör etm ek bil en Aşg ab atd a gir i
şen Bas yr Abd ull in täz e döw ür
nog aý edeb iý at yn yň baş yn y
başl aýj yl ar yň iň görn ükl il er in iň
bir i has apl an ylý ar.
Biz şol geçen halkara döredi
jilik duşuşygynda ýokarda beýan
edilenler barada gysgaça aýdyp
geçdik hem-de baryp mundan 95
ýyl ozal döredilen «Soltan Sanjar
maz y» dram as yn yň tal ypl ar yň
gatn aşm ag ynd a sahn al aşd yr
mag a üns i çekd ik. Mun uň özi
bir tarapdan gadymy dramanyň
täz ed en janl and yr ylm ag yn a,
ikinji tarapdan, milli dramaturgi
ýamyzyň täze sahna eseri bilen
baýl aşm ag yn a uly mümk inç il ik
döreder.

Myratgeldi SÖÝEGOW,
Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň akademigi,
filologiýa ylymlarynyň
doktory, professor.

TÜÝD ÜKÇ I
Agajan Pirnazar ogly 1864-nji ýylda Ma
rynyň häzirki Wekilbazar etrap merkezinde
dogulýar. Ol ýaşlykda toýlarda bagşy-saza
dalary höwes bilen diňläpdir. Şol döwürde
Mary töwereklerde gargy tüýdük çalmak we
onuň ýanynda aýdym aýtmak has meşhur
bolupdyr. Ol ussa tüýdük ýasadyp, gargy
tüýdük çalmagyň gizlin syrlaryny şol döwrüň
ussat tüýdükçisi Ärsary Ussa Batyr oglun
dan öwrenipdir. Aýdym aýtmagy 1857 —
1917-nji ýyllarda ýaşap geçen, öz döwrüniň
meşhur bagşysy Oglan, ýagny Oraznepes
bagşydan öwrenipdir. Şol döwürlerde tüý
dügiň ýanynda aýdym aýtmakda Agajan
bagşydan öňe geçen bagşy bolmandyr.
Onuň sesi örän beýik we dury bolupdyr.

Biziň obamyz Maryny alkymlap oturan
Gökje obasydy. Bazardaky «Ýolbarsly»
çaýhanada aýtdyrylýan maşyn bagşynyň
ses in e maý yl bol up, näm e seb äb e bu
ýere gelenimizi-de unudardyk. Adamlar
uly höwes bilen özleriniň gowy görýän
bagş yl aryny aýtd yrmag y «maşyn bag
şynyň» eýesinden haýyş edýärdiler. Biri
Oglan bagşynyň «Degmezini» buýursa,
beýleki biri “Annaesen bagşynyň «Tüni
derýasyny» aýtdyraweri” diýip gygyrardy.
Şol barmana-da märekäniň çetinden biri:
«Indi Agajan bagşyny aýtdyr, baýragyňy
ýet irm ek meniň bil en» diý erd i. Maş yn
bagşynyň owaz paýlaýan kernaýy Agajan
bagşynyň «Dalaşasyny» belent owaz bi

Riga şäherinden gelen hünärmenler Agajan bagşynyň ýigrimi
dört aýdymyny ýazyp alypdyrlar we olary gramplastinka geçirip
dirler. Şolardan «Badysaba», «Dünýäniň», «Öwezim», «Dalaşa»,
«Çykdym güller», «Dilberim», «Illerde», «Gaýt indi», «Nowgül»
diýen türkmen halk aýdymlary mende saklanýar.

«

Goňş y obal y bagş y

ýaýbaňlandyrylan wakalaryň ha
kyky taryh bilen baglanyşygynyň
az bolaýmagy gaty mümkindir.
Myd am a çep er eser e, şol
s a nd a d r am a e s er in e h e m :
«Täs irl im i ýa-da dälm i?» diý en
sor ag yň, ylm y işe bols a: «Ha
kyk atm y ýa-da dälm i?» diý en
sor ag yň ber ilý änd ig in i unutm ak
bolm az. Çünk i ylm y işd e hak y
kat tak yk beý an edilý än bols a,
çep er eserd e çep er hak yk at öz
beý an yn y tapý ar. Olar yň bir i
aňym yz y baýl aşd yrs a, beýl e
kis i duýg ym yz y ýit il eşd irý är.
Bar yb ir, olar yň ikis i hem hak y
katd yr. «Solt an Sanj ar maz y»
dram as yn a we tar yh y tem ad a
dör ed il en beýl ek i eserl er e şeý
le nukd aýn az ard an çem el eş ils e
dogr y bol ar.
Ýazgylarymyza soňky nokady
goýmazdan öňürti, Basyr Abdul
lin iň özün iň we hal yp as y Abd y
rahm an Nyý az yn yň ömür ýoll a
ryn a deg işl i soňk y ýyll ard a ýüz e
çyk ar yl an täz e magl um atl ar y
getirmek isleýäris. Öň dilden ýa
zyl yp alnan magl umatl ara esas
lan yp, alyml ar ym yz öz işl er ind e
(şol sand a şu set irl er iň ýaz ar y
hem) A.Nyý az yn yň dogl an we
arad an çyk an ýyll ar y hökm ün
de 1857-nji we 1929-njy ýyllar
görk ez il ip geln en bols a, häz ir
mäl im bol an çeşm el erd e onuň
we kärd eş dost y A.Umer ow yň
bir in iň 1932-nji ýyld a, beýl ek i
sin iň bols a 1933-nji ýyld a ara
dan çyk and yg y bell i bolý ar. Öz
dogd uk mek an yn a her ýyl yň to
mus zähm et rugs ad ynd a Haz ar
deňz in iň üst i bil en gäm il i bar ypgel ip ýör ens oň, hal yp al ar yn yň
baş yn a düş en ýagd aýl ard an
hab arl y Bas yr Abd ull in otuz ynj y

«

Hormatly Prezidentimiziň kabul eden Kararyna laýyk
lykd a, şu ýyl yň maý aýynd a Türkm en döwl et med en iý et
inst it ut ynd a «Solt an Sanj ar yň tar yh y keşb i we türkm en
halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli dostluk taglymaty» atly
onlaýn görnüşinde halkara döredijilik duşuşygy geçirildi. Bu
duşuşyga türkmen alymlary bilen bir hatarda ençeme ýurt
lardan görnükli hünärmenler gatnaşyp, gyzykly nutuklary
bilen çykyş etdiler.
Biz şol halkara döredijilik duşuşygynda Soltan Sanjar barada
döredilen ilkinji drama eseri we onuň ýazary hakynda eden çy
kyşymyz esasynda taýýarlan şu makalamyzy hormatly okyjylara
ýetirmegi makul bildik.

Türkmenistanyň halk bagşysy Hydyr
bagşy Çuwal bagşynyň ussatlygyna baha
berende: «Owal Agajan bagşynyň, soň
Çuwal bagşynyň sesi ýaly beýik sesi diňläp
görmedim» diýipdir. Agajan bagşy öz döw
rüniň atly bagşylary bolan Gurban bagşy,
Oraz Salyr, Muhy Aman, Körhan bagşy,
Annaesen bagşy, Öwezdurdy bagşy, Bazar
bagşy ýaly bagşylar bilen ýakyn aragatna
şykda bolup, olar bilen toýlary bile sowupdyr.
1903 — 1905-nji ýyllar aralygynda Mara
Riga şäherinden bagşylaryň aýdym-sazla
ryny mehaniki ýazga geçirmek üçin hünär
menler gelip, Agajan bagşynyň, Annaesen
bagşynyň, Annamyrat bagşynyň we baş
ga-da birnäçe bagşylaryň aýdym-sazlary
ny, Körmolla şahyryň «Göle dawasy» diýen
goşgusyny mehaniki ýazga geçiripdirler.
Dostlukly ýurtdan gelen hünärmenler şol
ses ýazgylaryny Riga şäherinde gramplas
tinka geçirip, ony aýtdyrmak üçin patefony
hem ýasapdyrlar.
1960-njy ýyllaryň aýaklarynda obamyz
da ýaşy togsana ser uran Halap aga diýen
ýaşuly ýaşaýardy. Onda irki döwrüň «ma
şyn bagşysy» we şol döwrüň bagşylarynyň
aýdymlary ýazylan gramplastinkalar bardy.
Ýaşuly şol gramplastinkalary örän aýawly
saklaýardy. Halap aga:
— Biz ol wagtlar ýetginjek oglandyk.

len ýaňlandyryp ugrardy. Dumly-duşdan:
«Berekella, Agajan bagşy, ussat ekeniň!»
diýen sesler asmana galardy — diýip gür
rüň beripdi.
Halap agada Agajan bagşynyň, Oraz
Salyryň, Amanmyrat bagşynyň, Öwez
durdy bagşynyň, Hydyr bagşynyň, Nobat
bagşynyň, Garly bagşynyň, Nursähet bag
şynyň, Jumasähet bagşynyň we başga-da
birnäçe halypa bagşylaryň aýdymlary ýa
zylan gramplastinkalar bardy.
Riga şäherinden gelen hünärmenler
Agajan bagşynyň ýigrimi dört aýdymyny
ýazyp alypdyrlar we olary gramplastinka
geçiripdirler. Şolardan «Badysaba», «Dün
ýäniň», «Öwezim», «Dalaşa», «Çykdym
güller», «Dilberim», «Illerde», «Gaýt indi»,
«Nowgül» diýen türkmen halk aýdymlary
mende saklanýar.
Gahryman Arkadagymyz milli aýdymsaz sungatymyzy ösdürmäge saldamly
goşant goşan ussat halypalara uly sarpa
goýýar. Bu günki günde ýaşan manyly
ömrüni milli aýdym-saz sungatymyza ba
gyşlan ussatlaryň nusgalyk ýol-ýörelgesi
ýaşlar tarapyndan dowam etdirilýändigine
buýsanýarys.

Jora HEMRAÝEW,
Mary welaýat ynyň Türkmengala
şäheriniň ýaşaýjysy, mirasgär.
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Ýan Çžunyň ak patasyny alan şägirtleriniň wagtyň
geçmegi bilen uly at-abraýyň eýesi bolup gitmegi —
adaty ýagdaý. Ýyllaryň dowamynda olaryň arasyndan,
hatda haýsy hem bir mesele babatda kynçylyk çekýän
digini aýdyp, zeýrenip göreni-de ýok. Ýöne näme, herki
zadyň başlangyjynyň bolşy ýaly, ahyrky nokadynyň
üstünden barmagyň hem çykgynsyz ýagdaý.
Günleriň bir güni Ýan Çžunyň okuwçylarynyň biri
onuň gapysyny kakdy. Uzak wagtdan soň şägirdini gö
ren halypa ony şatlykly garşylady. Şägirdiniň aýdanlary

Ymtylyş

(Hytaý
tymsaly)

onuň lapyny keç etse-de, ol syr bildirmedi. Şägirdi Ýan
Çžunyň taglymatynyň iň wajyp aýratynlygyny — söýgini
ulanyp bilmeýändiginden zeýrenýärdi.
— Men şägirtlerimiň söýgüsini gazanjak bolup her
zat edýän. Ýöne şunça jan etsemem, olar menden daş
laşmak bilen. Meniň yhlasym olaryň ýüreklerinde söýgi
döretmäge derek, aramyzda uly diwar galdyryp barýar.
Men nämäni kem edýärkäm?
— Seniň ýalňyşlygyň — söýgini zor bilen gazanjak
bolmagyň — diýip, ussat jogap berýär.
— O nähili?
— Ine, aýt: biwagt çagy nätanyş biri gapyňy kakyp,
açmaýandygyň üçin nägile sözlerini aýdyp, gykylyklap
dursa, sen näme ederdiň?
— Elbetde, gapyny has mäkäm ýapardym.
— Seniň bolşuň hem şonuň ýaly-da. Ýat ýüregiň
gapysyny zor bilen açdyrjak bolup dyzama, beýtseň
olar ýüreklerini has beter ýaparlar. Islegli «myhmana»
öwrülseň, seniň öňüňde islendik ýürek açylar. Munuň
üçin bolsa ýönekeýje zat gerek: adamlary söý. Göze
ilýänem däldir welin, söýgi islendik ýüregiň gulpuny aç
maga ukyply açardyr. Hatda uzak wagtlap açylmadyk
«gulplary-da» söýgi bilen açyp bolýandyr. Esasy zat
— söýginiň ýürekden bolmagydyr. Söýgi ýasamalygy
halaýan däldir. Öz süýjüsi bilen arylary uzak menzilden
özüne çekip bilýän güli göz öňüne getirseňem, meniň
aýdanlaryma düşünersiň.

Rus dilinden terjime eden Aknabat ÇARYÝEWA,
Lebap welaýat ynyň Halaç şäherindäki
4-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi.

Kitap
hakynda
Adamyň 4-6 ýaş aralygynda okan kitaplarynyň
ýatda galyşy, onuň bütin ömrüniň dowamynda ýatda
saklan zatlaryndan has güýçli bolýar. Şol sebäpli hem bu
döwürdäki ýatkeşligi «Daşa ýazylan ýaly» diýip atlandy
rypdyrlar.
Şekspiriň eserleri dünýäde meşhurlygy bilen bel
lidir. Gynançly wakalara ýugrulanlygyna seretmezden,
onuň kitaplarynda «söýgi» sözi 2259 gezek gaýtalanýar.
Kitaplaryň gadymy nusgalarynyň dürli görnüş
leri bar. Olaryň agaçdan, pergamentden, öküziň hamyn
dan, palçykdan... edilen görnüşleri dürli ýurtlaryň muzeý
lerinde saklanylýar. Emma Abhaziýadaky daşdan edilen
kitap welin, dünýäde ýeke-täkligi bilen tapawutlanýar.
Köpleriň söýüp okaýan «Alisa täsinlikler ýur
dunda» atly eser dünýäde iň köp dile terjime edilen kitap
hasaplanylýar, ýagny ol ýazylan diliniň hut özünden 125
dile terjime edilipdir.
Dünýäde bir ýylyň dowamynda azyndan 800
müň sany täze awtoryň kitaby neşir edilýär.
Alymlar yň tassyklamagyna görä, adam kitaby
gyzyklanma bilen 6 minutlap okamagy başarsa, islendik
dartgynlylykdan halas bolup biler.
Bellingtondaky agramy 50 kilograma barabar
bolan kitap dünýädäki iň agyr kitap hasaplanylýar.
Iň gadymy kitap Mesopotamiýadaky tablisalar
dyr. Olaryň ýaşy 5 müň ýyla barabardyr.
Çap ediji abzal oýlanyp tapylandan soň, ilkinji
çap edilen kitap Mark Tweniň «Tom Soýýeriň başdan
geçirenleri» romanydyr.
Kitaba gadym döwürlerden bäri gymmatlyk hök
münde garap gelipdirler. Hatda orta asyrlarda gymmatly
kitaplar yň daşyna demirden daşlyk geýdirip, gulplap
saklapdyrlar.
Taýýarlan Sähragözel ÝOMUTBAÝEWA,
Türkmen döwlet medeniýet
institut ynyň mugallymy.

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Sahna sungaty we edebi döredijiligi (taýýarlygyň ugurlary:
aktýorçylyk sungaty (drama we kino aktýory); sirk sun
gaty; aktýorçylyk sungaty (gurjak teatrynyň aktýory); dra
ma režissurasy; horeografiýa sungaty (folklor toparyny
guramak we dolandyrmak); horeografiýa sungaty (milli
tans toparyny guramak we dolandyrmak); dramaturgiýa).
II. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitap
hana işi (taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe (telewideniýe
režissurasy); telewideniýe (teleradiogepleşikleri guramak
we alyp barmak); kitaphana işi; telewideniýe (operator
çylyk işi we montažyň režissurasy); kitaphana-maglumat
işleri; telewideniýe žurnalistikasy).
2. Medeniýeti öwreniş we durmuş-medeni taslamalar (taý
ýarlygyň ugurlary: muzeologiýa, medeni we tebigy miras
ýadygärliklerini goramak; medeniýeti öwreniş; durmuş
medeni işler (höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we
dolandyrmak); art-menejment).
3. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (taýýarlygyň
ugry: rejelemek işi).
4. Kino sungaty (taýýarlygyň ugurlary: ses režissurasy;
yşyklandyrma tehnologiýasy; kino režissurasy).
5. Taryh we arheologiýa (taýýarlygyň ugurlary: arheologiýa;
resminama we arhiw öwreniş).
6. Serwis we syýahatçylyk (taýýarlygyň ugurlary: myhman
hana işi; syýahatçylyk).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş sy
naglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkez
lerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenis
tanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta
sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap,
iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi ha
kynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan gö
çürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik
ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara
döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnama
syny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aş
gabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde
geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we 4-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 7-si we 8-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 11-i we 12-si günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 14-15-i, 16-sy we 17-si
günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we 22-si
günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: aktýorçylyk sungaty (drama we
kino aktýory); sirk sungaty; aktýorçylyk sungaty (gurjak
teatrynyň aktýory); drama režissurasy; dramaturgiýa —
saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (sahnada
hereket üsti bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen beýan
etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe (teleradiogepleşikleri

guramak we alyp barmak; telewideniýe režissurasy; ope
ratorçylyk işi we montažyň režissurasy); telewideniýe
žurnalistikasy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny
barlamak (ýatdan, görkezmek arkaly), türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: durmuş-medeni işler (höwesjeň aý
dym-saz toparyny guramak we dolandyrmak); horeogra
fiýa sungaty (folklor toparyny guramak we dolandyrmak;
milli tans toparyny guramak we dolandyrmak) — saýlanan
taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: ses režissurasy; kino režissura
sy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak
(akustika, saz ugrundan ukyby), türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: yşyklandyrma tehnologiýasy — saý
lanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (fizikanyň
we optikanyň kanuny, teatr we kino boýunça umumy düşünje),
türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: medeniýeti öwreniş; rejelemek işi;
arheologiýa; muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýa
dygärliklerini goramak; resminama we arhiw öwreniş;
kitaphana işi; kitaphana-maglumat işleri; myhmanhana
işi; syýahatçylyk; art-menejment — jemgyýeti öwreniş; türk
men dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden
geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleri
niň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsle
şiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114,
tel.: 48-28-60.

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen sazy; halk saz
gurallary; fortepiano; kirişli saz gurallary; üflenip we kaky
lyp çalynýan saz gurallary; aýdym sungaty; bagşy; opera
sungaty; hor dirižýorlygy; sazşynaslyk; kompozisiýa; türk
men sazynyň taryhy we nazaryýeti boýunça sazşynaslyk;
saz mugallymçylygy).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen sazy; estrada
sungaty).
Konserwatoriýa Türkmenistanyň orta hünär saz bilimli, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Estrada sungaty hünärine çagalar sazçylyk mekdebiniň
möçberinden pes bolmadyk saz bilimli raýatlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkez
lerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň
Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk,
çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş
tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakynda diplo
myň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäs
leşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň

ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary bo
ýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşik
leriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny
we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek konserwato
riýada (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we 5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we 9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12-si we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we 22-si
günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: türkmen sazy; halk saz gurallary; fortepiano;
kirişli saz gurallary; saz mugallymçylygy; üflenip we kaky
lyp çalynýan saz gurallary — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek
we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden),
Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünärler: aýdym sungaty; opera sungaty; bagşy — hü
näri boýunça (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we

saz nazaryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy
(ýazmaça we dilden);
hünär: hor dirižýorlygy — hünäri boýunça we fortepiano
(ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýaz
maça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünär: kompozisiýa — döreden eserleri we fortepiano (ýeri
ne ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça
we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünärler: sazşynaslyk; türkmen sazynyň taryhy we
nazaryýeti boýunça sazşynaslyk — solfejio we garmo
niýa (ýazmaça we dilden), saz guraly (ýerine ýetirmek) we
saz edebiýaty (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy
(ýazmaça we dilden);
hünär: estrada sungaty — hünäri boýunça we ýörite saz
guraly (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we saz naza
ryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça
we dilden).
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň, ýörite orta sazçylyk mekdepleriniň, çagalar sazçy
lyk mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde geçi
rilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleri
niň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bi
lim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatoriýasynyň salgysy:
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22,
tel.: 92-28-56.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: mo
numental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçylygy; teatr-bezeg
nakgaşçylygy; stanok grafikasy; kitap grafikasy; heýkel
taraşlyk; dizaýn; keramika sungaty; zergärçilik sungaty;
halyçylyk sungaty).
2. Binagärlik (hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny;
binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler:
monumental nakgaşçylygy; teatr-bezeg nakgaşçylygy;
keramika sungaty; zergärçilik sungaty; halyçylyk sungaty;
şekillendiriş sungatynyň taryhy we nazaryýeti; animasiýa
we grafika dizaýny).
2. Binagärlik (hünär: binagärlik ýadygärlikleriniň rejele
nilişi).
Akademiýa Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkez
lerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň
Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk,
çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş
tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakynda diplo
myň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşigi
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TELEFONLARYMYZ:

Kabulhana: 38-62-17.
Jogapkär kätip: 38-62-01.
Bölümler:
Şygryýet: 38-62-33.
Kyssa we edebi miras: 38-62-19.
Medeniýet we sungat: 38-61-96.
Syýasat: 38-61-99.

niň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim
edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny
we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Döredijilik ugurlary boýunça okuwa girýän dalaşgärler kabul
ediş toparyna özbaşdak ýerine ýetiren işlerini (galamda çekilen
suratlar, nakgaşçylyk eserleri, heýkel, keramika işleri we ş.m.)
tabşyrýarlar.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek akademiýada
(Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde
geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i
günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we 18-i gün
leri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si, 21-i we 22-si
günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçy
lygy; teatr-bezeg nakgaşçylygy; stanok grafikasy; kitap
grafikasy — galamda gipsden ýasalan adamyň göwresiniň şe

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri,
Garaşsyzlyk şaýoly — 100,
Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany

Golýazmalar yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn berilmeýär.
Bahasy 60 teňňe.

Gazet 1958-nji ýylyň 5-nji iýulyndan bäri neşir edilýär. Elektron salgymyz: edebiyatwesungat-gazeti@online.tm

kilini çekmek; reňkde berlen temadan taslama ýerine ýetirmek;
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: heýkeltaraşlyk — galamda gipsden ýasalan adamyň
portretini çekmek; berlen temadan heýkeltaraşlyk taslamasyny
ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünär: dizaýn — galamda gipsden ýasalan adamyň portretini
çekmek; berlen temadan dizaýn taslamasyny ýerine ýetirmek;
Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: keramika sungaty; zergärçilik sungaty; haly
çylyk sungaty — galamda natýurmort çekmek; hünär aýra
tynlygyna laýyklykda, berlen temadan taslama ýerine ýetirmek;
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: şekillendiriş sungatynyň taryhy we nazaryýeti —
galamda natýurmort çekmek; berlen temadan taslama ýerine
ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny; binagärlik ýa
dygärlikleriniň rejelenilişi; animasiýa we grafika dizaýny
— galamda gipsden ýasalan adamyň portretini çekmek; berlen
çyzgynyň aksonometriýasyny düzmek; Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň we çeperçilik mekdepleriniň okuw maksatnama
larynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy boýunça giriş synaglary döwlet dilinde
dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleri
niň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsle
şiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň
salgysy: Aşgabat ş., 2022-nji (A.Nowaýy) köçe, 90,
tel.: 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.
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