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ERER OL ERK IN MYDAM,
BUD UR TÜRKM EN BINAS Y

Halk ym yz täze öý tutmagy, ol ýere sähetli güni duzun y
eltip, uludan jaý toýuny toýlamagy mukaddes hasaplapdyr.
Ýurdumyzda yzygiderli ulanylmaga berilýän täze jaýlar yň
açylyş dabar asynd a hem her bir öýd e aýd ym-saz ýaň
lanyp, jaý toýlary uludan tutulýar. Baýramçylyk dab ar a
synda halk ym yzyň dürli milli aýratynlygy şöhlelend ir ilýär,
aýdym-sazlar bolsa aýdyň ertirlerimiziň buşlukçysy bolup
ýaňlaný ar.
Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy:

Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,
Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy

diýip, Zeminiň myhy ýaly mizemez, berk türkmen binasy
ny köňlünde, arzuw-hyýalynda guran bolsa, bu günki gün
hormatly Prezidentimiziň saýasynda arzuwlar hakykata öw
rüldi. Bina gurmakda asyrlara, heňňamlara barabar işleriň
sanlyja ýylyň dowamynda amala aşyrylmagy ilimize döwletli
döwranyň, bagtyýar zamanyň gelendiginiň subutnamasy
boldy. Ýurdumyzyň täze binagärlik keşbi Berkarar döwleti
miziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus bolan döredijilikli gur
mak we ösdürmek ruhuny özünde jemleýär. Soňky ýyllarda
binagärlik babatynda amala aşyrylýan işleriň netijesinde
paýtagtymyz, welaýat merkezlerimiz, etrapdyr şäherleri
miz düýpgöter özgerdi, ýurdumyz dünýäniň ýaşamak üçin
oňaýly ýerine öwrüldi. Häzirki wagtda bahasy 37 milliard
amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri
desganyň gurluşygynyň alnyp barylmagy, şäherdir obala
ryň arasyndaky tapawudyň barha aradan aýrylmagy muňa
doly şaýatlyk edýär.
21-nji iýulda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda
Daşoguz welaýatynda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň hem-de
«Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylmagy mähriban halky
myzyň abadançylygyna, bagtyýar durmuşda ýaşamagyna,
berkarar döwletimizi mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn
ösdürmäge gönükdirilen ajaýyp işleriň miwesidir.
Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda bina edilen
3 gektardan gowrak meýdany bolan ýaşaýyş jaý toplumy
15 sany dört gatly, 368 öýli döwrebap täze ýaşaýyş jaýy
özünde jemleýär. Olarda ýaşamak, dynç almak, çagalary
terbiýelemek üçin ähli şertler döredilip, 48 sany öý ýaşaýyş
jaýyna mätäç adamlara niýetlenilendir. Bu ýaşaýyş jaýlary
ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň
Daşoguz şäherindäki demir-beton önümleri kärhanasynyň

gadymy ak öý şekilinde gurlan bu bina halkymyzyň tary
hy-medeni mirasyna aýawly garaýandygynyň, uly hormat
goýýandygynyň aýdyň mysalydyr. Muhammet al-Horezmi
ýaly beýik alymlaryň, Nejimeddin Kubra ýaly keramatly pir
leriň, Jelaleddin Menguberdi ýaly gerçekleriň, Nurmuham
met Andalyp ýaly ussat şahyrlaryň ýaşan topragynda bina
edilen «Türkmeniň ak öýi» binasy gadymdan gelýän kökleri
we gözbaşlary saklamagyň nyşany boldy.
Sanlyja günüň dowamynda ýurdumyzyň üç welaýatyn
da — Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde, Balkan
welaýatynyň Balkanabat şäherinde, Daşoguz welaýatynyň
merkezinde «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň gurulmagy
döwürleriň baglanyşygynyň, müňýyllyklardan gelýän milli
däplerimiziň dowamatlygynyň subutnamasydyr. Bu ajaýyp
ak öýleriň üçüsi-de «Röwşen» hususy kärhanasy tarapyn
dan guruldy. Onda jaý gurmagyň milli däpleri we binagärlik
sungatynyň häzirki zaman gazananlary sazlaşykly utgaşýar.
Daşoguzda açylan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň hem umu
my meýdany 21 müň inedördül metre golaý bolup, beýikligi
40, ini hem 80 metre ýetýär.
Täz e bin an yň içk i bez eg i özb ol uşl yl yg y hem-de mill i
öwüşgini bilen tapawutlanýar. Onuň milli ruhda gurulmagy,
türkmen halkynyň binagärlik sungatynyň asyrlara ýalkym
saçýan gadymy kökleriniň mynasyp dowam etdirilýändigi
niň alamatydyr. Ol ýerde halkymyzyň gündelik durmuşynda
giňden ulanylýan öý-hojalyk esbaplarynyň sergisinde gaýta
lanmajak gözellik bolan bezeg şaý-seplerimiz, mahmal gülli
türkmen sährasyny ýadyňa salýan haly we haly önümlerimiz
görkezildi. Üç müň adama niýetlenen sadaka jaýyny, me
gurluşykçylary tarapyndan bina edildi. Şeýle hem ýaşaýyş deni-köpçülik çärelerini guramak üçin açyk meýdançany,
jaýlarynyň gurluşygyna «Derkar» hojalyk jemgyýetiniň we awtoduralgany, tehniki toplumy we beýlekileri öz içine alýan
«Merdana doganlar» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary «Türkmeniň ak öýi» binasy hem, edil beýleki döwrebap bi
işjeň gatnaşdylar. Daşoguz şäheriniň bu ýaşaýyş toplumyn nalarymyz ýaly, häzirki zamanyň ýokary hilli we ekologiýa
da durmuş düzümine degişli möhüm desgalar — çagalar taýdan arassa gurluşyk, timarlaýyş serişdelerini ulanmak
baglary, oýun meýdançalary göz öňüne tutulypdyr. Jaýlaryň arkaly gurlupdyr.
ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylypdyr.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň ak öýi» binasynda
Täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gat şanly waka mynasybetli ilkinji gezek geçirilýän sungat ussat
naşan ýurt Baştutanymyz 8 ogly, 5 gyzy bolan bagtyýar larynyň konsertine tomaşa etdi. Konsertiň dowamynda dö
maşgalanyň öýünde myhmançylykda boldy. Täze jaýa Şa rän şatlyk-şowhun halkymyzyň bagtyýar günlerine, Watany
gad am yn yň düşm eg i, söhb etd eşl ik, çag aj ykl ar yn yň dür myzyň şan-şöhratyna bolan buýsanjynyň beýanyna öwrüldi.
saçyp goşgy aýdyp bermegi bu döwletli maşgalanyň hiç Ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlaryny synlanyňda,
haçan ýadyndan çykmaz. Çünki uzak wagtlap ýadyňda keramatly pirleriň demi düşen bu toprakda hakyky türkmen
galýan şeýle gysgajyk pursatlar adamlary ýaşadýar, kalp toýunyň toýlanýandygyna şaýat bolýarsyň. Bu bina geljek
lara ganat berýär.
de hem döwletli tutumlaryň badalga alýan, milli baýramla
Hormatly Prezidentimiz desgalar bilen tanyşlygynyň do ryň uludan toýlanýan ýerine öwrüler. Bu ýerde Gahryman
wamynda «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezinde bolup, Arkadagymyzyň «Türkmeniň ak öýi» binasyna awtobusy
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky howandarlyga sowgat bermegi toý şatlygyny goşalandyrdy. Sahawatlyly
mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gyň hem päklenişiň baýramy bolan Gurban baýramy şeý
gaznasyndan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň ça dip, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
galar hassahanalary üçin täze «Tiz kömek» awtoulagla Watany» ýylynda Daşoguz topragynda täze taryhy wakalar
rynyň 10-syny bermek hakynda karara gelendigini aýdyp, — milli hem döwrebap binalaryň açylyşlary, ýüzläp ildeşle
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty minist rimiziň jaý toýlary, gelin toýy bilen utgaşdy.
Haw a, ýurd um yzd a gurl up ulan ylm ag a ber ilý än aja
rine täze ulaglaryň açarlaryny gowşurdy. Ine, haýyr-sahawa
ýyp
desgalaryň şekillerinde halkymyzyň müdimi ynanjy,
tyň beýik nusgasy. Onda-da Gurban baýramynda goşalanyp
hor

m
atly Prezidentimiziň alyp barýan umumadamzat bäh
gelen toý gününde şeýle sogaply işiň edilmegi Gahryman
Arkadagymyzyň nurana kalbynyň, yssy ýüreginiň diňe «Mäh bitli beýik işleriniň simwoliki aňlatmasy öz beýanyny tapýar.
Ýurdumyza syýahat eden her bir ynsan ol desgalary syn
riban halkym» diýip urýandygyny ýene bir ýola subut etdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz ak guş deý aklyga beslenip, lap, halkymyzyň milli häsiýeti, sungaty, ýurdumyzyň ösüşli
uzaklardan hem howalanyp görnüp duran Daşoguz şäherin menzilleri, baý tebigatymyzyň özboluşlylygy bilen tanyş
de täze gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasyna bardy. Ak öý bolýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň
milletimiziň durmuş-medeni mirasy bolmakdan başga-da, öň ýanynda toýlanan bu toýlar, aýdylan alkyşly sözler bolsa
halkymyzy ýeneki ýagşy günlere, has belentden tutuljak
döwletlilik ojagydyr. Aslynda, öý — ömür, ömrüň örklenen
toý-baýramlara ýetirer.
ojagy. Öý — mukaddeslik, eziz Watanyň kiçijik
Goý, döwl etl i ojag ym yzd a elm yd am a toý
bir bölegi. Maşgala agzybirliginiň, abadançy
Daşoguz
gazanlary gaýnap dursun! Eziz halkymyzy
lygynyň we halkymyzyň gadymdan gelýän
şäheriniň Görogly
gurmak, döretmek ýoly bilen ak ertirlere
myhm ans öý erl ig in iň nyş an y. Geçm işd e
sary alyp barýan hormatly Prezidentimiziň
ençeme iri döwletleri gurup, ak öýlerden
köçesiniň ugrunda bina
jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbit
dünýä ýaýran merdana halkymyz öz öýedilen 3 gektardan gow
li tutumly işleri rowaçlyklara beslensin!
ojagynyň hormatyny hemişe gursagynda
rak meýdany bolan ýaşaýyş
Ogulmaýsa ALLABERDIÝEWA,
göterip, arzylap, aýap we gorap gelipdir.
jaý toplumy 15 sany dört
Türkm en iň muk add es ojag y bol an
«Edebiýat we sungat».

gatly, 368 öýli döwrebap
täze ýaşaýyş jaýy özün
de jemleýär.

AK ÖÝL ER —
agz ybirligiň nyşany
Halk ymyz yň agz ybirliginiň, Watan berka
rarlygynyň nyşany bolan ak öýler ähli wela
ýatlar ymyz yň merkezleriniň bezegine öwrül
di. Bu gün «Türkmeniň ak öýi» binalar ynda
tutulýan berkararlyk toýlar y dünýä ýaň salýar.

2015 -nji ýyl yň noýabr aýynd a Mar y
wel aýat yn yň Mar y şäh er ind e açyl an «Türk
meniň ak öýi» binasynda ýaňlanan hormatly
Prezidentimiziň «Öňe, diňe öňe, jan Watanym
Türkmenistan!» atly aýdymy ýerine ýetirenleriň
sanynyň köplügi boýunça Ginnesiň Bütindünýä
rekordlar kitabyna girizildi.
2017-nji ýylyň okt ýabr ynda Ahal wela
ýat ynyň Ak bugdaý etrabynda açylan «Nowruz
ýaýlasynyň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň
Ýaşulular ynyň maslahat y geçirildi.
2021 -nji ýylyň 22-27-nji iýun y araly

gynda Lebap welaýat ynda geçirilen Medeniýet
hepdeligi Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň
ak öýi» binasynyň açylyş dabarasy bilen ut
gaşd y.

2021 -nji ýylyň 14-nji iýul ynd a Balk an

welaýat yna iş sapar ynyň dowamynda hormatly
Prez id ent im iz Balk an ab at şäh er ind e «Türk
meniň ak öýi» binasynyň açylyş dabarasyna
gatnaşd y.

2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda Daşoguz

welaýat ynda hormatly Prezidentimiziň gatnaş
magynda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş
dabarasy bold y.
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Eziz Arkadag

Sözleri: Orazguly Annaýewiňki.
Sazy: Merdan Sähedowyňky.

Berkarar döwletim, bagtyýar zaman,
Geljege ýol çekýäň asla ýadaman,
Janyňyz sag bolsun, başyňyz aman,
Arkadag, Arkadag,
Eziz Arkadag!
Özümiz bagtyýar, döwür altyndyr,
Jöwher paýhasyňyz dünýä ýalkymdyr,
Size alkyş aýdýar eziz halkymdyr,
Arkadag, Arkadag,
Eziz Arkadag!

Ak öýüm — ak bagtym
Oguz eýýamynyň taýsyz binasy,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.
Pederleň gurdugy, dilniň senasy,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.

Ysy geler sary mazyň, gülleriň,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.
Haly çuwal, torba bezär tärimi,
Ýagşylyga bagyş eden törüni,
Ortada ot ýanar, synla goruny,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.

Tüýnüginden Aý görünen bakamda,
Taýy bardyr öýdemok men ýakymda,
Ýyldyzlary gizlän serpik çekemde,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.

Durkuň kämil, binýadyň seň ebedi,
Geçmişim, şu günüm, ertäm — magady.
Şahyr waspyň edip goýmaz döwedi,
Ak öýüm — ojagym, ak bagtym meniň.

Gözenegi açan wagty dilberim,
Gamyşynda yzy galan elleriň,

H

ormatly Prezidentimiziň
«Mert ýigitler gaýrat üçin
dogulýar» atly kitabynda
perzende söz edebini,
her ek et edeb in i, kalp
edebini öwretmek barada pähim
ler, tymsallar, jaýdar jümleler bar.
Horm atl y Prez id ent im iz adam yň
ýaşynyň näçe bolsa-da, ýaşlygyn
da alan terbiýesi, görüm-görelde
si, edep-ekramy esasynda özüni
kämilleşdirýändigini, ýaşlygynda,

Berjaý boldy bu gün pendi pederleň,
Watanym mukaddes, sežde ederler.
Pähimli, paýhasly hem-de edermen,
Arkadag, Arkadag,
Eziz Arkadag!

Gurban MYRADOW.

zerur bolup durýar. Muňa bolsa, ilki
bilen, Watan gözelligi, köpçülikleýin
zähmet, çagalar bilen ene-atalaryň,
mugallymlaryň, terbiýeçileriň özara
gatnaşygy, olaryň bolýan gurşawy
nyň gözelligi, tämizligi has oňaýly
täsir edýär.
Gözellik terbiýesiniň esasy we
zip es i bagt yý ar döwr üň, bagtl y
maşg al an yň, daşk y gurş aw yň,
jemgyýetiň, durmuşyň, ynsan gat
naşyklarynyň gözelligini duýup bil

«

«

Durmuşda ähli zatlara gözellik edebi mahsusdyr.
Çünki ýagşy niýet, päk ýürek, tebigat, dost-ýar, do
gan-garyndaş gatnaşyklary gözeldir. Olaryň ählisi
ynsany bezeýän gözelliklerdir.

bardyr. Ol şahsyýetiň gözellik we
ahlak dünýägaraýşynyň ösmegine
hem-de onuň ruhy dünýäsiniň baý
laşmagyna, tebigatyň we jemgyýetiň
gözelligini täsirli şekillendirip bilmegi
ne kömek edýär. Netijede, adamy yl
ham gözelligi gurşap alýar. Bu bolsa
ynsanyň daş-töweregini gurşap alan
şatlykdan, söýgüden joşa gelmegidir,
çeper döredijilige berilmegidir.
Aslynda, gözellik islendik ada
myň içki we daşky nuranalygyna,
ruhuçaglygyna-da baglydyr. Tämiz
geýnüwli, ýüzi mähirli, göwni giň, ru
hubelent adam gözel görünýär. Şeý
le adam özüniň kalp gözelligi bilen
bilelikde, daş-töwereginiň sazlaşyk
ly gözelliginden nusga alyp, ynsan

Ýüzüňiz nurludyr, kalbyň mähriban,
Ata-eneleriň sizde mähri bar.
Her işde görelde Gerçek Gahryman,
Arkadag, Arkadag,
Eziz Arkadag!

— Oglum, şu gün eden işleriň
den habar ber — diýip, uzak gün
oglunyň meşgullanan işleri bilen gy
zyklanýar. Ogly bazara gidip söwda
edendigini, atyna dürli şaý-sepleri,
özüne hem täze lybaslary alandy
gyny aýdýar. Soňam özüne alan
täze lybaslaryny geýip, atasynyň
hoşallyk sözlerine garaşyp, öňünde
gopbamsyrap durýar. Atasy oglunyň
hereketlerini synlap durşuna:
— Oglum, atyňa alan şaý-seple
riň gowy zat. Özüňe alan lybasyň
hem gowy gelişýär. Ýöne sen adam
üçin, onda-da erkek kişi üçin gelşikli
esasy lybasyň nämedigini unudyp
syň. Bilim-ylym alar ýaşa ýetipsiň,
bilim-ylym öwren. Ylym bezegleriň

GÖZ ELL IK EDEB I
köpçüligine täsir edýär. Durmuşda
ähli zatlara gözellik edebi mahsus
dyr. Çünki ýagşy niýet, päk ýürek,
tebigat, dost-ýar, dogan-garyndaş
gatnaşyklary gözeldir. Olaryň ählisi
ynsany bezeýän gözelliklerdir. Dur
muşda ähli gözelliklere eýe bolmak
mertebelilikdir. Il içinde «Gözellik
ondur, dokuzy dondur» diýen atalar
sözi-de aýdylýar. Adam täze, owa

hus us an-da çag al yk ýyll ar ynd a
maňzyna guýlan edebiň zandyna
ornaýandygyny, soň durmuşda ol
saňa hemişe uly işlere hyjuw ber
ýändigini belleýär.
Edep-terbiýä yhlasly zähmet we
gözellik siňdirilse, adam ösüşi ýo
karlanýar. Il içinde: «Ynsana berlen
kyrk gylygyň serdary paýhasdyr,
edep-terbiýedir, ýöne ol hem zäh
mete, tejribä baglydyr» diýlen pähim
aýdylýar. «Edep» sözi «hormat»,
«terbiýe» manysynda köp ulanylýar.
Edep, şol bir wagtyň özünde, ynsan
mertebesine ýetmegiň-de usulydyr.
Göz ell ik terb iý es i daş-töw er e
gimizi gurşap alan tebigatyň, sun
gatyň özboluşly gözelligini dogry
kabul etmek başarnygyny terbiýe
lemegi aňladýar. Gözellik terbiýe
sine laýyklykda, çagalar durmuşa
owad anl yg y gir izý ärl er, sung at a
bolan ukybyny ýüze çykarýarlar,
şeýle hem daş-töwerekdäki gözel
liklerden lezzet alýarlar. Bu ajaýyp
duýg y okalý an gyz ykl y kit apl ar,
tomaşa edilýän spektakllar, filmler,
diňlenilýän aýdym-sazlar ýaly, ada
myň täsirli lezzet alyş duýgusyny
kämilleşdirmegi üpjün edýär. Gö
zellik adamyň zähmetinde, özüni we
töweregini kämilleşdirmek baradaky
işlerinde ýüze çykýar. Her bir çaga
nyň durmuşynda owadanlygyň we
göz ell ig iň hökm ür ow an bolm ag y

mek ukybyny artdyrmakdyr. Onuň
çeşmesi bolsa gözellik duýgusynyň
ösmegine oňaýly täsir edýän, tutuş
durky bilen her bir ynsany özüne
bend i edý än, daş-töw er eg im iz i
gurşap alan tebigatdyr. Ylaýta-da,
paýtagtymyzyň degre-daşynda dürli
görnüşli baglaryň täsin ýapraklary,
özüniň gözelligi bilen maýyl edýän
al-elwan gülleri synladygyňça syn
lasyň gelýär. Gülüstan ýurdumyzyň
ähli ýerleri gözel. Adam mydama
daşky gurşawyň özboluşly gözel
lik dünýäsi bilen sazlaşykly ýaşap,
onuň gözelligine gözellik goşupdyr.
Bagy-bossanly, ýaşyl begres geý
nen gözel ýerleriň tämiz howasy
bolsa saglyk üçin melhemdir.
Tebigaty goramaga we baýlaş
dyrmaga höwes döretmek arkaly
biz çagalaryň gözellik terbiýesini
gazanýarys. Tebigata esewan bol
magy, ony aýawly saklamagy öw
retmek arkaly kämil nesliň raýatlyk
jogapkärçiligini hem artdyrýarys.
Bu ýagdaýda terbiýe has ynamly,
gözel bolup, çaga ekologik taýdan
terbiýelenen bolýar.
Öýleriň tämizligi, mekdebiň bio
logik meýdançasy hem gözellik ter
biýäniň başlangyç amala aşyrylýan
ýerleridir. Soňra şäherleriň, obalaryň,
ýurd um yz yň teb ig at bil en sazl a
şygyndan emele gelen özboluşly
gözelliginden lezzet almak ukybyny
terbiýelemekde aýratyn ähmiýeti

Garaşsyz Diýarymyz gözel
künjeklere baýdyr. Gymmatly
baýlyk bolan ol gözelliklere
söýgi bilen garamak, gözü
miziň göreji deýin goramak
her bir im iz iň borj um yzd yr.
Daşoguz topragynda-da şeý
le gözel künjekler kän. Olaryň
tebigy gözellikleri, täsin haý
wanat dünýäsi özboluşlylygy
bilen tapawutlanýar. Tebigy
baýlyklarymyzyň goraglyly
gyna gönükdirilip, 1979-njy
ýylda Daşoguz welaýatynyň
çäg ind e Gapl aňg yr döwl et
tebigy goraghanasy döredil
di. Goraghananyň çägindäki
depe-düzlerde, aňňat-aňňat
belentliklerde, jeňňelliklerde,
baýyrlyklardyr suw giňişlikle

ýerde örän seýrek bolan ga
ra sazaga hem duş gelinýär.
Gaplaňgyr goraghanasynda
täsin ýerler kän. Şolaryň biride Garaşor çöketligidir. Onuň
özboluşlylygy — çöketlikde
asla ösümlik bitmeýär. Gorag
hanada, şonuň ýaly-da Hywa
şorasydyr Gyzylsuw çägeligi
ýaly seýrek duş gelýän, Türk
menistanyň Gyzyl kitabyna
girizilen ösümliklere-de duş
gelmek bolýar.
Gaplaňgyr döwlet tebigy
goraghanasynyň haýwanat
dünýäsi barada aýtsak,
bu ýerde seýrek
duş gelý än
jandar

jekler, sähra pişikleri, torsuk,
tilki, şagal, garagulak, itaýy,
oklukirpi bu ýerleriň özboluşly
bezegi bolup durýar. Olaryň
arasynda ýurdumyzyň Gyzyl
kitabyna girizilenleri-de bar.
Şon uň ýal y-da Daş og uzd a
bar bolan 140 töweregi gör
nüşli guşlaryň esasy bölegi
Sarygamyş kölüniň töwere
ginde duş gelýär. Gyzgylt we
buýr al y got anl ar, kaş ykç y,
gyzyl gaz, körje, garabaş çar
lak, ak guýruk garaguş ýaly
tebigatyň gözelligine öwrülen

lar yň sa
naw y ýör ed ilý är.
Olaryň arasynda ýabany
haýw anl ar yň 30-a gol aý,
guşl ar yň 150-den gowr ak
görnüşi, süýrenijilerden jyň
ňyldawuk we galkanlyja asja
gazlar, ýylanlaryň 8 görnüşi,
çöl ýylançyry, takyr patmasy,
zemzen hem-de birnäçe su
wulgan görnüşli süýrenijiler
bar. Seýrek duş gelýän dag
goçlary, jerenler we gulanlar
bu ýerleriniň gözelligidir.
Öňl er gul anl ar Daş og uz
topragynda ýitip giden toý
nakly haýwanlaryň biri ha
saplanylýardy. Geçen asyryň
80-nji ýyllarynyň ortalarynda
gor agh an an yň işg ärl er in iň
tag all as y bil en Bath yz go
ragh an as ynd an gul anl ar yň
ýüzden gowragy Sarygamyş
çök etl ig in e get ir il ip goýb e
rilýär. Häzirki wagtda Zeňňi
baba köl üniň töwerekl erin
de, Sarygamyş çöketliginde,
Üstýurt gyrynyň eteklerinde,
Ýed ih ow uz tak yrl ykl ar ynd a
gulanlaryň uly-uly sürüleri duş
gelýär. Şeýle-de bu ýerlerde
saýgaklar, ýekegapanlar, mö

guşlar
Türkmen ist an yň
Gyzyl kitabyna girizi
lendir.
Hawa, Daşoguzyň ösümlik,
haýw an at düný äs i täs inl ik
lerden doly. Esasy aýtmaly
zat — ajaýyp zamanamyz
da şol baýl ykl ar yň döwl et
tar ap ynd an-da, halk ym yz
tarapyndan-da goralyp sak
lanylýandygydyr. Sebäbi te
bigat — ählimiz üçin umumy
gymmatlyk. Tebigatyň arassa
bolmagy sagdynlygymyzyň
gir ew i bol up durý ar. Türk
men ist an yň Teb ig at y gor a
mak jemg yý et in iň işg ärl er i
hem bu babatda Gahryman
Arkadagymyzyň öňe sürýän
başlangyçlaryndan badalga
alyp zähmet çekýärler. Daşky
gurşawymyzyň abatlygy ug
runda öňdengörüjilikli başlan
gyçlary öňe sürýän hormatly
Prezidentimiziň jany sag, ömri
uzak bolsun!

«

«

Ynsana berlen kyrk gylygyň serdary
paýhasdyr, edep-terbiýedir, ýöne ol hem
zähmete, tejribä baglydyr.

naýbaşysydyr. Pespällik, hoşgylyk
hünärine eýe bol. Özüňi bu zatlar
bilen bezemek üçin ertir demirçi
ussanyň ýanyna gidip, dürli zatlary
ýasamagy öwren ýa-da çöle gidip,
guýy ussasyndan guýy gazmagy
öwren. Bilim alyp, hünärli bolup,
ähli zatlara öz tagallaň bilen ýet
seň, owadan ahlaga eýe bolarsyň.
Bu gözellik mydama saňa ýaraşyk
berer. Bilimli, hünärli kişilerden öw
renere zat köp. Gowy häsiýetlerden
görelde al-da, ýaramaz gylyklardan
gaça dur. Bularyň her biriniň özüne
ýeterlik şatlygy bardyr. Özüňi gurşap
duran dünýä nazar aýla, kalbyňy
edep bilen gözelleşdir. Ruhy ösüşe
bolan islegiň mydama mertebelilige,
döwletlilige ýetjek derejede güýçli
bolsun — diýýär.
Bu tymsalyň üsti bilen pederleri
miziň: «Çaga eziz, edebi ondan-da
eziz» diýen paýhasyndaky durmuş
hakykaty, gözellik edebiniň ilkinji
ýörelgeleri, umumadamzat mirasy
açyl yp görk ez ilý är. Iň gymm atl y
baýlygyň dürli ugurly terbiýedigini,
ylaýta-da, gözellik terbiýesi bilen
eýe bolnan baýlygyň bahasyzdygy
dürd än el er iň esas y ýord um yd yr.
Her bir adamyň ykbaly onuň hususy
ahlagy, gözel edebi, kalp tämizligi,
tebigy gözelligi bilen kesgitlenilýär.
Gözellik edebi — ynsan bezegi.
Bagtyýar döwrümizde ösüşleriň öze
nini düzýän bilim, medeniýet, sungat,
saglyk, şahsyýet edebi, gözellik ter
biýesi babatdaky döwlet derejesinde
alnyp barylýan işler her bir raýatyň
ruhuny joşdurýar, adamlary ösüşlere
we özgertmelere mynasyp goşant
goşmaga borçlandyrýar. Çünki ýur
dumyzda kämil şahsyýeti kemala ge
tirmekde halkymyzyň ynsanperwer
gymmatlyklarynyň we ruhy-ahlak
ýörelgeleriniň ähmiýeti bimöçberdir.
Berk ar ar döwl et im izd e halk y
myz yň abad an durm uş y bab at
da uly alad al ar edý än horm atl y
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak
bolsun, döwletli işlerinde rowaçlyk
lar ýar bolsun.

GAPL AŇG YR —
täs inl ikl er mek an y

dan lybas geýnip, özüne serenjam
berse, ol gözelligiň daşky görnüşine
eýe bolýar, emma içki dünýäsi-de
gözel bolan ýagdaýynda jemagat
içinde özüneçekijilik, mähir-muhab
betlilik, ilhalar gylyk-häsiýetlilik ýaly
özboluşly gözellikleriň eýesi bolýar.
Şahyr Kerim Gurbannepesow şy
gyr set irler ind e gözellig i beý ikl ik
bilen sazlaşdyryp, adam döräli bäri
süňňünde bardygyny çeper beýan
edýär:

Ähli gözel zatlar — hemişe beýik,
Ähli beýik zatlar — hemişe gözel.
Gözellik gatyşyp beýiklik bilen,
Ýer ýüzünde adam döräpdir ozal.
Şeýle beýik ahlak gymmatlykla
ryň biri hem kalp gözelligidir. Ynsa
nyň kalp edebine özboluşly gözellik
mahsusdyr. Gözelligiň bu halkasy
adamyň kalp arassalygy, lebzihalal
lygy, sadadan sypaýy mylaýymlygy,
paýhasly häsiýetleri, ilhalar hereket
leri bilen ölçenilýär. Her bir adamyň
ýüzüniň päkliginden, ýakymly şöh
lesinden gözellik alyp bolýar. Çünki
päklik, ýakymlylyk ýaşaýşyň aýryl
maz bölegidir. Gözellik tebigatynyň
ynsana berýän wadasy, durmuşyň
inçe närselerine paýhasly düşünip
bilmek ukybydyr. Il içinde terbiýeçilik
ähmiýetli tymsallar hem bar.
Ir döwürlerde atly-abraýly kişi öz
oglunyň aşa bezenip, üstesine-de,
«men-menlik» etmek ýaly oňlanylma
ýan häsiýete eýe bolandygyny eşid
ýär. Atasy ogluny ýanyna çagyryp:

Aýnabat ANNALYÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet,
hukuk we demokratiýa
institut ynyň ylmy işgäri.

rinde seýrek hasaplanylýan
jandarlardyr guşlaryň ençeme
görnüşi gabat gelýär. Meýda
ny 282, 2 müň gektara barabar
bolan goraghananyň çäginde
döredilen Şasenem we Sa
rygamyş çäkli goraghanalary
hem aýratyn özüneçekiji gö
zelligi bilen tapawutlanýar.
Her ýeriniň adynyň döreý
şin iň özb ol uşl y tar yh y bol
ýar. Käte bolsa ol haýsydyr
bir wak a, had ys a bil en-de
bagl an yşý ar. Gapl aňg yr yň
adynyň ýyrtyjy jandar bilen
bagl yd yg yn y-ha tekr arl ap
oturasy iş ýok. Aýtmaklaryna
görä, goraghananyň çäginde
ýerleşýän gyr ir döwürler gum
gaplaňynyň mekany bolupdyr.
Şonuň üçinem ol gyra «Gap
laň gyr» diýip at beripdirler.
Gor agh an an yň ösüml ik
düný äs i hem örän baýd yr.
Bu ýerde dürli görnüşli ösüm
likl er iň 300-e gol aý görn ü
şi duş gelýär. Olar, esasan,
gysga boýly, ýarym gyrymsy
ösümliklerden ybaratdyr. Bu

Merdan ARAZMEDOW,
Türkmenistanyň
Tebigat y goramak
jemgyýetiniň bölüm
müdiri.
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atly bäsleşige

ÝAZ BOLUP GELDI
Bahar bolup geldi, ýaz bolup geldi,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!
Aýdym bolup geldi, saz bolup geldi,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!
Döwlet, döwran gaýdyp geldi mekana,
Bolelinlik bolup barýar akaba,
Durşy bilen öwrülipdir mukama,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!
Oguz handyr gadymýetim, asylym,
Ata pendi mydam gulak asanym,
Goýdy binýadyny “Altyn asyryň”,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!
Dünýewi döwleti gurduk täzeden,
Duýar muny Diýaryma syn eden,
Badalgasyn aldy beýik Danadan,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!

Ata TÄZEBAÝ.

EZIZ WATANYMYŇ
GARAŞSYZLYGY
Altyn harplar bilen taryha girdi,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Dillere dessandyr, kalplara nurdur,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Watanyň kuwwaty galkýar deňiz deý,
Ösüşleri belent Arşyň deňinde,
Ýetmiş iki sazy bagtyň heňinde,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Oguz, Gorkut, Magtymguly danasy,
Pähimi-paýhasy dürüň dänesi,
Il-günümiň bagt guşunyň ganaty,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Her günüň gülşendir, topragyň bossan,
Garaşsyz, Bitarap jan Türkmenistan,
Pederleň arzuwy ýürekde beslän,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Şirindir-şekerdir dili-zybany,
Ruhy genji-kändir tükenmez many,
Bagtyýar halkymyň köňül kemaly,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Dillere senadyr Arkadag ady,
Bu gün dünýä doldy ösüşleň bady,
Döwrümiň eşreti, durmuşyň täji,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Tuwakgül GYLYJOWA.

WATANYM
Barlygyňda bagtyýar men,
Seždegähim, togabym sen,
Ölmez-ýitmez dowamym sen,
Ajap döwrana ýetenim,
Garaşsyz, eziz Watanym.
Bir supra jemlendi halkym,
Bagtyýarlyk, ynsan erkin,
Dünýä deňäp ýurduň görkün,
Jennet zamana ýetenim,
Garaşsyz, eziz Watanym.
Topragyňda bereket kän,
Sanaber sen ýekän-ýekän,
Nesiller sportda bekän,
Sagdyn durmuşa ýetenim,
Garaşsyz, eziz Watanym.
Dagy-düzleri keramat,
Eçilýär nygmat-sahawat,
Nesiller dowam-dowamat,
Ylymly bagta ýetenim,
Garaşsyz, eziz Watanym.
Pyragy şygrynda beslän,
Pederlermiz muny islän,
Her menzili bagy-bossan,
Şöhrata-şana ýetenim,
Garaşsyz, eziz Watanym.
Amansähet ANNASÄHEDOW.

maksatlaryň çeper beýanydyr. Kitapda
ýazyjy Nurmyrat Saryhanowyň «Şü
kür bagşy» powestine ýüzlenilýär.
Gahryman Arkadagymyz bu eser esa
synda düşürilen kinofilmi ilkinji gezek
çaga wagty görendigini, onuň özüne
uly täsir edip, ondaky wakalaryň ýüre
ginde mydamalyk galandygyny aýdýar
we «...sazyň syryna aň ýetirjek bolup,
men bu ajaýyp kinofilmi köp gezek
gördüm» diýýär. Şol pursatda-da bu
pikirleriň üsti bilen ruhy dünýäňde sa
zyň syry bilen baglanyşykly düşünjeler
peýda bolup başlaýar. «Dutaryň diňe

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň
«Parahatçylyk sazy, dostluk,
doganlyk sazy» atly kitabyndan

Par ah atç yl yk —
adamz at kalb ynyň owaz y
gün bagtyýarlyk döwrümiziň binýady
bolup dünýä dolýar.
Kitapda türkmen halkynyň milliligi,
parahatçylyga bolan söýgüsi, saz
sungaty özboluşlylygy bilen jemlenip
dir. Kitapda taryh sahypalarynyň öňe
çykaran Oguz han, Baýram han, Şü
kür bagşy ýaly beýik şahsyýetlerimiz
barada gymmatly maglumatlar beýan
edilýär. Bu maglumatlaryň hemmesin
de-de türkmen halkynyň parahatçylyk
pelsepesi açylyp görkezilýär. Parahat
söýüjilik milli gymmatlyklarymyzyň,
gadymdan gelýän ýörelgelerimiziň
beý an y bol up ort a çyký ar. Şeýl e
ýörelgäniň esasynda bolsa halkyň
erk-islegi hasyl bolýar. Hormatly Pre
zidentimiziň bu barada: «Adamza
dyň diňe parahatçylyga, agzybirlige,
gadyr-gymmatlylyga, salykatlylyga
gönügen ruhy baýlyklaryndan uly ha
zyna döräpdir. Şol hazynadan her kim
öz paýyny alýar. Şol hazynany her kim
özüniňki hasap edýär. Biziň daýanjy
myz, örkümiz şonda. Şonuň üçinem
Garaşsyzlyk we Bitaraplyk halkymyz
üçin ata-babalarymyzyň milli ruhy
taglymat gymmatlygydyr» diýip bel
läp geçýär. Şu günki günde-de, irki
döwürlerde-de arzuwlar, maksatlar
bir düşünjede — parahatçylykda jem
lenipdir. Hut şeýledigi üçin hormatly
Prezidentimiziň «Ösüş arkaly para
hatçylyk» atly şygary dünýä nusgalyk
bolup durýar. Bu şygar hakynda kitap
da: «Şoňa görä-de, biziň «Ösüş arka
ly parahatçylyk» diýen ýörelgämiz iş
otaglarynda dörän howaýy pelsepe
däl-de, eýsem, türkmen halkynyň milli
aň-düşünjesiniň düýpli esaslarynyň
biridir» diýilýär.
Milli Liderimiziň bu kitaby sazyň,
sözüň güýji bilen bütin dünýäde para
hatçylygy gorap saklamak ýaly asylly

dili ýok» diýlişi ýaly, düşünýän adam
üçin ol ähli wakalaryň syryny açyp
berýär. Söze, saza inçeden düşün
ýän adamyň il içinde sarpasy hemme
döwürde-de belent tutulypdyr. Şonuň
üçinem «Sazyň syry» düşünjesiniň
peýda bolmagynyň özi okyjyny waka
lar dünýäsine sary alyp gidýär.
Enç em e gymm atl ykl ar ym yzd an
sungaty, sungat eserlerini döreden
halkymyz parahatçylygyň sungatyny
döretmegiň hem özboluşly tilsimlerini
oýlap tapypdyrlar. Şükür bagşy ýeňiş
gazanmak bilen, saza daýanyp, saza
gol berip, parahatçylygyň sungatyny
döredip bilen türkmen sazandasydyr.
Şonuň üçin Gahryman Arkadagymyz
oňa şu kitabyny bagyşlap, «...Bu ideýa
— sungatyň parahatçylygy döretmek
wezipesi hem-de, umuman, parahat
çylygy döretmek sungaty baradaky
pikirdir.
Bolup geçen bu wakada parahat
çylygy döretmek ideýasy sazandanyň
keşbinde öz beýanyny tapýar» diýip
belleýär. Alym Arkadagymyz Şükür
bagşynyň sazynyň üsti bilen dünýäni
abat, parahat saklap biljek, hemmelere
düşnükli bir dilde gürläp bilýän Älem
sazynyň, sungatynyň mysalynda bütin
adamzat ähliniň kalbyny parahatçyly
ga çagyrýar.
Şük ür bagş yn yň hak yk at yň we
adal at yň dab ar al anm as yn yň ha
tyr as yn a eden aýg ytl y her ek et
ler i nes ill er e ýad yg är gald y. Eziz
Arkadagymyzyň: «Gural öz-özünden
iş bitirmeýär» diýşi ýaly, bu ýerde türk
men dutarynyň, ondan çykýan gud
ratly sazyň gürrüňi edilýänem bolsa,
gep Şükür bagşynyň özünde. Şonuň
özündenem adam hakyndaky beýik
düşünje emele gelip, gürrüň: «Biz so
ragyň jogabyny bilýäris. Ýöne sazan

da bolmasa, dutar neýlesin, üstünde
mert ýigit bolmasa, at neýlesin, esger
bolmasa, ýarag neýlesin?..» diýilýän
pikirlere we hoşniýetli goňşuçylyk ýö
relgelerine syrykdyrylýar. Hut şeýledigi
üçin-de kitapda çeper beýan etmeler
çuň manyly pelsepewi garaýyşlar bilen
utgaşyp gidýär.
Şükür bagşynyň esasy «ýaragy» —
dutary, sazy hem çuňňur paýhasy. Ol
dawa-jenjeli söweş ýoly bilen däl-de,
parahatçylyk ýoly bilen çözmegiň ta

Yns a n h a kd ak y i ň b el e n t
oý-pik irl er, aýd yň taglym atl ar
halk yň söz we saz mülk ünd e
orun alypd yr. Şon uň üçin em
söz üň täs ir ind e gudr at, saz yň
täs ir ind e jad y bar.
***
G u şl ar y ň s es in i , ş em aly ň
«aýd ymyny», dan anyň söhb e
te berl end äk i tüýs ün i, otl ar yň
terl ig in i we sansyz köp täs in
likl er i duým ag yň hak yk y te
big y ýagd aý yny asyl-ha hiç bir
zat bil en çalşyp bolm aýar.
***
Açyk how a çyk and a şähd i
açyl an ata-bab al ar ymyz çöl üň
asud alyg ynd a onuň özb ol uşly
miýetine taryhynyň şaýatdygy kitapda
inçelik bilen düşündirilýär.
Magtymguly atamyzyň: «Köňül
ler, ýürekler bir bolup başlar» diýşi
ýaly, Gahryman Arkadagly ýurdu

«Söz — köňlüň aýnasy, saz — göwün syrdaşy. Ynsanyň
saza we söze söýgüsi — onuň ruhubelentliginiň kepili. Saz
we söz sungatynyň gadyryny bilýän ynsanlar ýagşylyk
eýeleridir. Olaryň köňli sahawatlydyr, olar hemişe haýryň
tarapyndadyrlar, döwletli işe mübteladyrlar».

«

Ata-baba arzuwlarmyz gülledi,
Arkadagym Gün dek çoýýar milleti,
Ýada salýar Erem bagy, jenneti,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy!

B

e rk ar a r d ö wl et im iz i ň
bagt yý arl yk döwr ünd e
horm atl y Prez id ent im iz
halk ym yz yň ruh y dün
ýäsini baýlaşdyrmakda,
türkmen medeniýetini, sungatyny äle
me ýaýmakda nusgalyk işleri amala
aşyrýar. Alym Arkadagymyzyň «Pa
rahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk
sazy» atly kitaby türkmen halkynyň
pelsepewi dünýäsini açýar. Ata-ba
balarymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň
çelgisi bolan parahatçylyk, dost-do
ganlyk ýaly beýik ýörelgeleri bu günki

rapynda. Halkymyzyň dutar hem söz
bilen bagly durmuş ýörelgesini hormat
ly Prezidentimiz bu kitabynda şeýle
beýan edýär: «Söz — köňlüň aýnasy,
saz — göwün syrdaşy. Ynsanyň saza
we söze söýgüsi — onuň ruhubelent
liginiň kepili. Saz we söz sungatynyň
gadyryny bilýän ynsanlar ýagşylyk
eýeleridir. Olaryň köňli sahawatlydyr,
olar hemişe haýryň tarapyndadyrlar,
döwletli işe mübteladyrlar». Milli Lide
rimiziň bu kitaby sazyň, sözüň güýji
bilen bütin dünýäde parahatçylygy
gorap saklamak ýaly asylly maksatla
ryň çeper beýanydyr. Älem-jahan saz
laşygyny zor bilen gazanyp bolmaýar.
Bolaýanda-da uzak gitmän, ýel ugruna
tozap gidýär. Diýmek, älem-jahan saz
laşygyny döredip biljek güýç gylyçda,
haýbatly ýaragda däl-de, iň nepis
duýguda, iň owadan, näzik sungatda
eken. Bu sazlaşygyň berkligine, äh

myzda köňülleriň, ýürekleriň birligi
ni duýmak bolýar. Halky bilen eziz
Ark ad ag ym yz yň ýür eg i bir, köňl i
bir. Hut şeýle filosofiýanyň — kö
ňülleriň, ýürekleriň birligi hakynda
ky filosofiýanyň aňyrsynda-da dur
muş hakykaty ýatandyr. Gahryman
Arkadagymyz bu pikirini:
«Köňülleriň, ýürekleriň birligi ertire
bolan ynamymyzdadyr.
Köňülleriň, ýürekleriň birligi maksa
dyň birligidir.
Köňülleriň, ýürekleriň birligi Mag
tymguly akyldaryň ýürek kelamydyr»
diýen sazlaşykly jümlelerde jemleýär.
Çünki biziň her birimiz Magtymguly
Pyragynyň ýokarda getiren «Türkme
niň» goşgusyny okap ulaldyk. Ony
ýüreklerimize guýduk. Şu günki günde
bolsa eziz Arkadagymyzyň başda dur
magynda binýada öwürdik.
Hormatly Prezidentimiziň «Parahat

2021-nji ÝYL — HALKARA PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝYLY

çylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»
atly kitaby, Älem sazlaşygyny göz
lemegiň, parahatçylygy döretmegiň,
hakykatyň we adalatyň dabaralanma
gyny gazanmagyň, döredijilik mede
niýetine daýanmagyň, “zer gadyryny
bilýän zergär döretmegiň” ýoluny ta
pan kitapdyr. Sag-amanlygyň, abadan
lygyň salgysyny berýän, saz-söhbediň
ynsan üçin ýagşylyk paýydygyny, ruhy
baýyň ojagynyň asuda bolýanlygyny
düşündirýän kitapdyr. Bu kitap ýolla
rymyzyň açyk bolup, howpsuz geljek
üçin aladalara ýugrulan, ýagşy niýeti
ýaran edinen sungatlaryň söhbedidir.
Kitapdaky: «Sungatlar söhbetleş
ýärkä, toplaryň sesi çykmaýar!» diýen
sözler her bir okyjynyň kalbynyň owazy
bolup ýüreklerine ýazylýar. Garaşsyz
lygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň
bellenilýän «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynda her dürdäne setirinde türkmen
kalbynyň parahatçylyga, saz-söhbe
de bolan beýik garaýyşlaryny açyp
görkezýän bu kitabyň waspy belent
ýaňlanýar.
Goý, Berkarar döwletimiziň bag
tyýar halky hemişe asuda durmuşda
ýaş as yn, türkm en iň par ah atç yl yk
sazy dünýä ýaň salsyn!

Russ iý a Fed er asiý asynyň Tat aryst an Resp ublikasynyň ýazyjylar
birl eş ig in iň agz as y, şahyr hem terjimeçi Aliý a Karimowa iki dost
lukl y halk yň edeb i gatnaşyklarynyň ösdürilmegine saldamly goşant
goşýanlaryň biridir. Aliýa Karimowa 2016-njy ýylda Aşgabatda geçirilen
tat ar ýaz yj y-şah yrlarynyň döredijilik duşuşygyna gatnaşyp, ýurdumyzyň
belli ýazyjy-şahyrlary bilen söhbetdeş boldy. Biz A.Karimowanyň redaksiýamyza
iber en mak al as yn y okyjylarymyza ýet irý äris.
Aliýa KARIMOWA
Men öz döredijilik işimde Magtymguly Py
rag ynyň goşg ul ar yn a häl i-şind i diý en ýal y
ýüzlenýärin.
Soňky ýyllarda çagalar üçin birnäçe goş
gul ar ýyg ynd yl ar yny taýý arl ad ym. Mun uň
üçin köp wagtlap döredijilik gözleglerinde
boldum. Sebäbi öz eserlerim arkaly çagalara
ulyny sylamak, halal zähmet çekmek, birek-

birege dostluk goldawyny
bermek ýaly sada, asylly düşünjeleri geçirmek
isledim.
2012-nji ýylda çagalar üçin niýetlenen «Elip
biý» atly kitabym neşir edildi. Bu kitapda tatar
elipbiýiniň harplary bilen başlanýan goşgular
ýerleşdirildi. Zehinli tatar suratkeşi Anwar
Saýfutdinow kitaby täsin suratlar bilen be

Aýjemal BAÝRAMOWA,
Aşgabat şäher Medeniýet
müdirliginiň Merkezleşdirilen
kitaphanalar ulgamynyň
ýolbaşçysynyň orunbasary.

AK ŞÄHERIŇ
MYHMANL ARY

Edeb i hem ebedi gatn aş ykl ar

Çagalyk ýyllar ym türkmen halkynyň beýik
söz ussady Magt ymguly Pyragynyň goşgular
ýygyndysy bilen tanyşdym. Elbetde, çaga bo
lamsoň maňa şahyr yň döredijilik dünýäsine
düşünmek kyn boldy. Ýöne parasata ýugrulan
goşgular y içgin öwrenmäge bolan isleg meni
öz erkime goýmady. Wagt geçdigiçe bu goş
gular y okamagymy dowam etdirdim. Indi dür
däne setirleriň many-mazmuny az-kem düş
nüklidi. Ýöne şonda-da «köňle
gelenini taraşlap şagladan» şahy
ryň goşgy setirleriniň köpüsiniň
many-mazmunyna düşünerden
ýaşdym. Çuňňur manyly goşgu
lar y okadygymça, olar mende
täz e-täz e pik irl er i
oýarýardy.
Şol ýyll ar
men Gün
d og a r h a l k
lar yn yň ara
synd a giňd en
meşh ur bol an
«Zöhre-Tahyr»,
«Leýl i-Mejnun»
ýal y dess anl ar
bilen hem içgin
g yz y kl a nd y m .
Halk dessanlar ynyň dil aýrat ynlygy,
çep erç il ik taýd an käm ill ig i, olard a
beýan edilýän dartgynly wakalar yň
täsirliligi türkmen edebiýat yn a bo
lan gyzyklanmamy has-da artdyrdy.
Türkmen halkynyň «Görogly» şades
sany bolsa meniň söýgüli eserlerimiň
birine öwrüldi.
Şahyr, terjimeçi hemişe döredijilik gözleg
de bolýar. Dürli halklar yň milli däp-dessur
lar y, dil baýlygy şahyr yň hem terjimeçiniň
döred ij il ik gor unyň baý bolm ag yn a täs ir
edý är. Magt ymg ul y Pyrag ynyň döred ij il ik
älemi hem meni hemişe özüne imrindirdi.

muk amyny diňl äpd irl er, gül
ler iň aras ynd a olar yň näm e
çaw uş çaký and ykl ar yn y eşi
dip, ony öz arz uwl ar y bil en
bad aşd yr ypd yrl ar. «Gül ýüzl i
sähr a» — «Gül ýüzl i yns an» —
«Gül ýüzli göwün» ynsan kalby
nyň ruh an al yg yd yr. Düný äd e
güll er iň roý und an, asm an yň
görk ünd en owad an zat barmy
ka?! Bu göz ell ig i diň e çep er söz,
şirin saz bilen beýan edip bolar.
T ü r km e n s u ng at yny ň d e ň 
siz-taýs yz aýr at ynl yg y onuň
duýg ul ar bil en beýan ederd en
güýçl i oý-hyý all ard an ybar at
bolm ag ynd ad yr.

«

«Garaşs yzl yk
— buýs anj ymyzbagt ymyz»

zedi. Russiýa Federasiýasynda ýaşaýan dürli
halklaryň çagalar ýazyjylarynyň «Üç kepderi»,
«Jadyly haly», «Taýganyň aýdymlary», «Ýelek
däki gudrat» ýaly rus dilindäki neşirleriniň
jogapkär kätibi we redaktory boldum. 2017nji ýylda Moskwada neşir edilen «Russiýa
Federasiýasynyň halklarynyň edebiýaty» atly
häzirki zaman çagalar antologiýasyna özüm
redaktorlyk etdim.
Türkmenistanda bolanymyzda Aşgabatdaky
Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet ki
taphanasynda türkmen ýazyjy-şahyrlarynyň
gatnaşmagynda geçirilen döredijilik duşuşygy
mende ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Bu
ýerde türkmen ýazyjy-şahyrlary bilen duşuşyp,
häzirki döwürde ýörgünli bolan edebi žanrlar
hakynda söhbetdeş boldum. Türkmen kärdeş
lerimiz öz döredijiliginde milli öwüşginli eser
leri döretmäge köp ýykgyn edýärler. Olaryň
döredijiliginde türkmen nusgawy edebiýaty
nyň görnükli wekilleriniň asylly ýol-ýörelgeleri
ýiti duýulýar.
Türkmenistanda çagalar üçin niýetlenen
edebiýatlar y neşir etmäge-de uly üns beril
ýän eken. Türkmen halk ertekileriniň dünýä
dilleriniň birnäçesinde neşir edilmegi olaryň
daşar y ýurt dillerini içgin öwrenmegine we
dostlukly ýurtlaryň körpe okyjylarynyň türk
men ertekileri bilen ýakyndan tanyşmagyna
uly mümkinçilikleri döredýär.
Durmuşyň gülleri bolan çagalara niýetlenen
dürli eserleriň yzygiderli neşir edilmegi türk
men halkynyň çaga terbiýesine uly üns berýän
diginiň aýdyň alamatydyr. Geljekde hem türk
men ýazyjy-şahyrlary bilen ýakyn aragatnaşyk
saklap, olaryň eserlerini rus we tatar dillerine
terjime etmegi meýilleşdirýärin. Şu gysgajyk
makalamyň üsti bilen dünýä halklary bilen ede
bi gatnaşyklar yň giň gerimde ösdürilmegine
uly mümkinçilikleri döredýän Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa
hoşallyk bildirýärin.
Rus dilinden terjime.

Nabi Hazri, Azer
baýj an Resp ubl ik a
synyň halk ýazyjysy.
Ol dostlukly halkla
ryň, şol sanda türk
men ýazyjy-şahyrla
rynyň eserlerini rus
we azerbaýjan diline
terjime etmek bilen
meşgullandy we 2019-njy ýylda Aş
gabatda döredijilik saparda bolup, öz
türkmen kärdeşleri bilen duşuşdy.
Ý ur i ý R y th e u ,
görnükli rus we çu
kot ýaz yj ysy hem
terjimeçisi. Ol 1974nji ýyld a Aşg ab at
da myhm anç yl ykd a
bolup, Gurbannazar
Ezizow, Italmaz Nu
ryý ew, Ahm et Gur
bannepesow ýaly ýazyjy-şahyrlarymyz
bilen duşuşdy we olar bilen türkmen
edeb iý at yn yň görn ükl i wek ill er in iň
eserlerini rus we çukot dillerine terjime
etmek barada pikir alyşdy.
Iwan Çigr in ow,
Belarus Respublika
synyň halk ýazyjysy.
Özb ol uşl y dör ed ij i
lik ýoly bilen giňden
tan al an ýaz yj yn yň
ynsanyň ruhy-ahlak
g y mm a tl y kl ar yn a
bagyşlanan eserleri
türkmen diline hem terjime edildi. Uzak
ýyllaryň dowamynda türkmen kärdeş
leri bilen ýakyn aragatnaşyk saklan
I.Çigrinow 1980-nji ýylda Aşgabatda
myhmançylykda boldy.
Gar ifý an Ahu
now, Russ iý a Fe
derasiýasynyň Tata
ryst an Resp ubl ik a
synyň halk ýazyjysy.
Ol 1981-nji ýyld a
Aşgabatda geçirilen
dog anl yk halkl ar yň
edebiýatynyň günle
rine gatnaşdy. Dürli ýyllarda eserleri
dünýä halklarynyň gazet-žurnallaryn
da çap edilen tanymal ýazyjy türkmen
kärdeşleri bilen edebi gatnaşyklary giň
gerimde dowam etmek barada söhbet
deş boldy.

Taýýarlan ýörite habarçymyz.
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Hormatly Prezidentimiziň mil
li aýdym-saz sungatymyzy dünýä
ýaýmaga uly üns bermeginden
ruhlanyp, zehinli kompozitorla
rymyzyň döreden ajaýyp eserle
rini ussatlyk bilen ýerine ýetir
ýän dirižýorlaryň biri-de Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň uly
mugallymy Nury Muhyýewdir.

Nur y Muh yý ew 1980-nji
ýylda Daşoguzyň Magtymgu
ly Garlyýew adyndaky ýörite
sung at mekd eb in e «Hor di
rižý orlyg y» hün är in e okuw a
girýär. 1984-nji ýylda okuwy
ny üst ünlikli tam amlap, şol
wagtky Aşgabatdaky Türkmen
döwlet mugallymçylyk sungat
inst it ut ynd a okaý ar. Nur y
okuwyny üstünlikli tamamlap,
şol okuw mekdebinde mugal
lym bolup işe başlaýar. Zäh
met ýolunyň ilkinji gününden
başlap işine yhlasyny siňdir
ýär we baý tejribe toplap, gu
ramaçylyk ukybyny görkezýär.
Nur y Muh yý ew ukyp-ba
şarn yg yn y käm ill eşd irm ek
maksady bilen häzirki Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen
mill i kons erw at or iý as ynd a
prof ess or Nur y Muh ad ow yň
synp yn a «Simf on ik i ork est
riň dirižýorlygy» boýunça as
siss ent ur a-staž ir owk a okuw a
girý är. Okuw yn y tam amlap,
bu ýerd e zähm et ýolun y do
wam edýär. Işiniň daşyndan
şol wagtky Magtymguly adyn
daky opera we balet teatryn
da esas y horm eýst er bolup
birnäçe milli we daşary ýurt
operalaryna dirižýorlyk edýär.
Onuň ýolbaşçylyg ynda Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň ka
mera orkestri fransiýaly ussat
sazandalar, halkara bäsleşikle
riň laureaty Fransua Şaplen,
skripk aç y Fred er ik Pel as y

çeper ýolbaşçysy we dirižýory
Döwletmämmet Ökdirowy we
başgalary görkezmek bolar.
Onuň ýolbaşçylygynda Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen
mill i kons erw at or iý as yn yň
kam er a ork estr i dürli dab a
ralaryň, telegepleşikleriň en
çem es in e gatn aşd y, şeýle-de
türkmen operalarynyň birnä

Ussat dirižýor

SAHAWAT EÇILÝÄN GÜNLER
Diýarymyzda Gurban baýramy
her ýylda şatlyk-şowhun bil en
bellenilip geçilýär. Gurlan hiňňil
dikleriň töweregi kalby joşgunly
ýaşlardan dolup, baýramçylygyň
şowh un yn a şowh un goş ulý ar.
Türkm en halk yn yň bel ent ru
hy-ahlak ýörelgeleriniň nyşany
bolan Gurban baýramy jemgy
ýetimiziň agzybirligini, jebisligini
alamatlandyryp, ata-baba ruhy

len end ir. Dan a ped erl er im iz iň
gymmatly ýörelgelerine uýmak,
ony nesilden-nesle geçirmek bol
sa hormatly Prezidentimiziň alyp
barýan adyl syýasatynyň özenini
düzýär. Bu günki gün milli baý
ramlarymyz diňe bir durmuşymy
zyň bezegine öwrülmän, eýsem,
nes il terb iý es ind e, ak gelj eg e
barý an görk an a ýoll ar ym yzd a
şamçyraga öwrülýär. Çünki milli

bu baýramyň bezegine öwrülýärler.
Sünnälenip keşdelenen milli lybas
ly gelin-gyzlarymyz bu baýramy so
wulmaz bahara öwürýän bolsalar,
hiňňildiklere bat berýän ýigitlerimiz
töweregi ala-ýaza besleýärler.
“Türkm en ist an — par ah at
çylygyň we ynanyşmagyň Wa
tan y” ýyl ynd a hem horm atl y
Prez ident imiziň başd a durma
gynd a bu muk add es baýr am y

hem wajyp saýylýar. Şol sebäp
li-de Gurbanlygyň gelmeginiň öň
ýanynda adamlar öýlerini, daş-tö
weregini arassalaýarlar. Çünki diňe
bir türkmende däl, tutuş musulman
ymmatynda arassalygyň iň gowy
zatlary özüne dartyjy güýçdügine
ynanylýar. Hut şonuň üçinem tu
ruwbaşdan iň gowy arzuw-niýet
lere beslenýän Gurbanlyga ýagşy
pälliligiň, ruhubelentligiň baýramy
diýilýär. Adamlar ähli dessurlary
ýerine ýetirenlerinden soň, Gur
banlygyň özlerine iň gowy zatlary
sowgat etjekdigine ynanýarlar.
Ýagşy arzuwlary kalbynda besläp,
täze lybaslary tikinen gelin-gyzlar

halkymyz agzybirlikde, uly ruhu
belentlikde belläp geçdi. Milli ta
gamlarymyzdan dadan ildeşlerimiz
bagtyýar günlerimiziň dowamat
dowam bolmagyny, Gahryman
Arkadagymyzyň janynyň sag, be
lent başynyň aman bolmagyny, ähli
aýat-töwirleriniň kabul bolmagyny
dileg etdiler.
Goý, bu sah aw atl y baýr am
halkymyza saglyk, bagt, her bir
ojaga rysgal-döwlet eçilsin!

Päklig iň baýr am y
Säher Gün doganda guşlar saýraşyp,
Ojaklara rysgal-döwlet paýlasyn!
Toý döwresi gurşap alsyn her öýi,
Ülkämiziň dag-deresin, ýaýlasyn.
Bu gün atarlyp toý gazanlary,
Okaralar goňşulara gatnasyn!
Oglan-gyzlar seýil etsin, aýlansyn,
Hiňňildikleň bady asla ýatmasyn!

bilen birnäçe konsertlerde üs
tünlikli çykyş etdiler.
Ol enç em e ýyllar yň dow a
mynda Maýa Kulyýewa adyn
dak y Türkm en milli kons er
wat or iý as yn yň «Hor we saz
ped ag og ik as y» fak ult et in iň
dekany bolup işleýär we otuz
ýyldan gowrak wagt bäri bu
ýerde ýaş dirižýorlara sapak
berý är. Nur y halyp an yň ýe
tişdiren şägirtlerinden Türk
menistanyň Döwlet simfoniki
orkestriniň çeper ýolbaşçysy
we dir ižý or y Res ul Gylyjo
wy, Daş og uz yň Magt ymg uly
Garl yý ew adynd ak y ýör it e
sung at mekd eb in iň mug al
lym y, hor uň dir ižý or y Selb i
Annamedowany, Maýa Kuly
ýewa adyndaky Türkmen milli
kons erw at or iý as yn yň talyb y,
«Ylham» kamera orkestriniň

çesine sazandarlyk etdi. Bu ka
mera orkestri Türkmenistanyň
Prez id ent in iň ygl an eden
«Türkmeniň Altyn asyry» bäs
leşiginiň birnäçe gezek ýeňijisi
we «Türkm en ist an yň Gar aş
syzlygynyň 20 ýyllygyna» atly
ýubileý medalynyň eýesi boldy.
«Çekseň zähmet, ýagar reh
net» diýlişi ýaly, N.Muhyýew
özüniň päk zähmeti, sungata
söýgüsi bilen döwlet sylaglary
nyň birnäçesine mynasyp bol
dy. Halypa mugallyma ýaşlara
dir ižý orlyk sung at yn yň inç e
syrlar yn y öwr etm ekd e alyp
barýan işlerinde uly üstünlik
leri arzuw edýäris.
Gurban BABAÝEW,
Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatori
ýasynyň «Hor dirižýorlygy»
kafedrasynyň müdiri.

Gurban baýramynyň däbi-dessury,
Il-ulusa ýürekdeşlik eçilýär.
Dideler didara gowuşan çagy,
Ynsan kalby bägül kimin açylýar.
Kalplary päkleýän Gurban baýramy,
Her öýe rysgaldan paýyn eçilsin!
Ýagşy umyt, ýagşy doga-dilegler
Hemmäni bagt köprüsinden geçirsin!
Annamyrat EÝEBERDIÝEW.
gymmatlyklarymyza buýsanjymy
zy artdyrýar.
Gurbanlykda öýke-kineler unu
dylyp, birek-birege sahawat gol
lar y uzad ylý ar. Sah aw atl yl yk
bolsa ynsanlary ýakynlaşdyrýar,
dost-dogan, ulus-il bolup, agzybir
likde, birek-birege hormat-sarpa
goý up ýaş am ag a ymt yld yrý ar.
Sebäbi ol adamlary birleşdirýän
ýagşy gylyk-häsiýetleri, ynsan
perwer duýgy-düşünjeleri, kämil
urp-adatlary, nusgalyk görümgöreldäni alamatlandyrýar. Şeý
le ajaýyp ýörelgeler, ruhy-ahlak
gymmatlyklary halkymyzyň milli
baýr aml ar yn yň ähl is ind e jem

däp-dessurlarymyzyň, baýram
larymyzyň özenine halkymyzyň
müňýyllyklaryň dowamynda sün
näläp gelen asylly ýörelgeleri,
gyl yk-häs iý etl er i siň end ir. Ine,
ulus-il bolup şatlyk-şowhuna bes
läp toýlaýan baýramlarymyzyň
gymmatlygy hem şondadyr.
Adamlarda päklik, asyllylyk,
halallyk ýaly häsiýetleri kemala
getirýän bu baýramda her bir öýde
gurbanlyk janlysy kesilip, saçaklar
giňden ýazylýar. Goňşy-golam,
dogan-garyndaş, ýakynlar birekbiregiňkä tagam datmaga, Gurban
baýramyny mübäreklemäge bar
ýarlar. Toý saçaklary dürli tagamlar

ALT Y GAN AT AK ÖÝ

«

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

Ilki işik söýäni dikmeli, tärim
ler i ýaýr ad yp, işiks öý e tar apk y
tärimleri oňa berkitmeli. Tärimle
riň başlaryny gowşuryp daňmaly.
Tüýnügi galdyryp, uklary tüýnügiň
gözlerine salmaly. Öý ýüpi taýyn
bolsa, öý ýüpüni tutmaly. Onsoň
maz aly düzlem eli, durluklam aly,
üzüklem eli, serp ig in i oklam aly.
Hemme işler ýerbe-ýer bolansoň,
öýüň daş yn a gamş yn y aýlam aly,
berkitmeli. Öý gamşy tärimiň bo
ýuna deň bolýar.
Ak öýüň daşk y bez eg ind e ga
myş guş ag y bolý ar. Onuň ini bir
gar yş ags ak ser ä golaý bolup,

— Ak öý döwletlilik ojagydyr. Ata-babalary
myz ogul öýerip, gelin edinende, ak öý tutup
dyrlar. Ak öý — abadançylygyň, gülläp ösüşiň,
dostanalygyň we türkmen myhmansöýerliginiň
özboluşly nyşany. Ak öý häzirki döwürde däpdessurlara, maşgala gymmatlygyna, öý-ojagyň
muk add esl ig in e we agz yb irl ig e goý ulý an hor
mat-sarpanyň nusgasy.

gazma ojaklar gazylý ar. Ak öý ba
rad a «Ojagynd a bal gaýn ar, gap y
synd a gyr at oýn ar» ýaly jümleler
şu günler imizd e-de aýd ylý ar. Toý
tut uland a öýüň ojakb aş ys ynd an
aňyrda öýüň gündogar täriminden
günbat ar tär imin e perze ger ilý är.
Perz e ak mat ad an bolup, onuň
hemme ýer in e dürli ýüp eklerd en,
mat a gykynd yklar ynd an gotazjyk
lar çat ylý ar. Milli däbimize gör ä,
ýagş y niý et bilen çagan yň ilkinji
galpajygyndan hem çatylýar. Perze
ak öýüň törüni birkemsiz bezeýär.
Perzäniň aňyrsynda täze gelen ge
lin deň-duşlar y bilen oturd ylý ar.
Perzän iň ojakbaş y tarapynda toý a
gelen myhmanlar oturý ar.

Jumabaý BÄŞIMOW,
Türkmenistanyň
Telekommunikasiýalar we
informatika institut ynyň
mugallymy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe ene-mamalarymyzdan galan el işleri
miz gelin-gyzlarymyz tarapyndan milli gym
matlyk hökmünde has-da kämilleşdirilýär.
Sünnälenip döredilen el işleri gelin-gyzlary
myzyň zähmetsöýerligini, edep-ekramlyly
gyny, asyllylygyny, sabyrlylygyny görkezýär.
Olar keşde çekenlerinde nagyşlary tebigat
bilen baglanyşdyryp, sapaklaryň reňkleriniň
sazlaşygyny örän inçelik bilen duýupdyrlar.

ýokarsyndan iki taraply «garşylykly go
çak» nagşy keşdelenipdir. Tikin ugurlary
atanak nagşy bilen bezelipdir.
Kürte nagyşlaryň her biriniň özboluşly
manysy bar.
«Gülýaýdy» kürtäniň esasy nagşy
bolup, durmuşa çykýan gyzyň gül ýaly
güllemegini, nesil daragtynyň dowamly
bolmagyny arzuwlap salnypdyr.
«Tegbent» nagşy kürtäni atynan gelni

Keşdä salan nagyşlaryna arzuw-umytlary
ny, mähir-söýgüsini siňdiripdirler.
Ýaşajyk gyzjagazlara keşdeli tahýa
lar, ýeňi-ýakasy nagyşlanan köýnekler,
oglanjyklara kürtekçe, nagyşly tahýalar
(sümmen tahýa), ezýakaly köýnejikleri
tikip geýdiripdirler. Erkek adamlaryň köý
nekleriniň, donlarynyň ýakasyny we ýart
maçlaryny pugtama nagşy bilen, gyzlaryň
çabytdyr donlaryny ajaýyp nagyşlar bilen
bezäpdirler. Zenan başatgyçlaryny, kür
teleri we çyrpylary gelin-gyzlar öz çeper
elleri bilen keşdeläp atynypdyrlar. Kürte
ler we çyrpylar örän sünnäligi, kämilligi,
owadanlygy bilen tapawutlanýar. Kürte
nagyşlaryň aýratyn taryhy bar. Irki döwür
de kürteleriň diňe ýakasy keşdelenipdir.
Olara «içýan agzy», «okgözi», «egrem»
ýaly sadaja nagyşlar salnypdyr. Has nepis
keşdelenen kürteleriň ýakasyny, synyny,
eltutaryny hem nagyşlapdyrlar. Etegine,
ýartmajyna, art etegine «Tegbent», «çaň
ňa», «barmak», «arman», «tazyguýruk»,
«okgözi», «gülýaýdy», «gül», «barmak»
ýaly keşdeler salnyp, soňra «kürte goçak»
nagşy tutuş daşyna aýlanypdyr. Kürtäniň
ýartmajynyň ýokarky bölegi keşdelerden
düzülip, «çopantelpek» nagşy goşalanyp
salnypdyr. Ýeňiniň etegine ýeňsapy tikilip,
ýeňsapynyň üstünden we bir garyş ýaly

dürli nazarlardan, gözden-dilden gorasyn
diýen niýet bilen keşdelenýär. Bu nagyş
kürtäniň tutuş daşyna aýlanyp, tegelek
bent diýen manyny berýär.
«Goçak» nagşy el işleriň ähli gör
nüşine salynýar. Käbir ýerlerde öýüň
goragçysy hökmünde, dag tekeleriniň,
goçlaryň şahlary derwezeleriň üstünde
berkidilip goýlupdyr.
Ýurdumyzyň muzeýlerinde milli egineşikl er im iz e deg işl i bol an köps anl y
ekspozisiýalar saklanýar we ene-ma
malarymyzdan miras galan maddy we
ruhy gymmatlyklary ýaş nesillerimize
ýetirmekde köp işler alnyp barylýar.
Muzeýlerimizdäki keşdelenen kürteler,
donlaryň dürli görnüşleri, tahýalar, keşde
çekilen dürli egin-eşikleriň asyl nusgalary
sergilerde we ýokary okuw mekdeplerin
de guralýan göçme sergilerde görkezilip,
ýaş nesillerimiz gadymy nagyşlarymyzyň,
egin-eşiklerimiziň asyl nusgalary bilen
giňişleýin tanyşdyrylýar. Medeni mirasy
myzy gözüniň göreji ýaly gorap, asylly
ýol-ýörelgelerimizi miras goýan peder
lerimiziň geçen ýollary her birimiz üçin
mukaddes mekdepdir.

Mähir siňen keşdeler

Ak öýi goramagyň
tärleri

Ak öýi ýelden, gaý-tupandan gora
mak üçin ulanylýan serişdeler:
Syryk — adaty taýak görnüşli
uzyn berk agaçdan edilýär. Öýüň
daşky we içki örtügi eýlä-beýlä süý
şende, syryk öýüň daşyndan hem
içinden düzetmäge örän amatly kö
mekçi bolýar.
Direg — başy haçjaly uzyn, ýogyn
berk agaç bolup, haçjasyny tüýnüge
diräp goýsaň, örän berk saklanma
gyna kömek edýär.
Paýapyl — ujy haçjaly diregden
gysga berk agaç. Harasat wagty pa
ýapylyň haçjasynyň agzyna kese agaç
salyp, uga diremeli.
Ýaba — ujy haçjaly bir metr çeme
si uzynlykda bolup, ol tärime direlip
goýulýar.
Çöwş i — uly gaý-har as at üçin
öýüň daşynda, arka ýüzde bir gulaç
aňyrda bir gazyk, ondan aňyrrakdada bir gazyk kakyp, uzyn urgan taý
ýarlap, berkitme tärine görä, şolara
daňyp goýmaly.
Garym — uly sil suwlaryndan go
ranmak üçin, ýagyş-ýagmyr wagtla
ryna çenläp, öýüň arka tarapyndan,
suw içinden ýeriň eňňit tarapyna
aýlan yp geç ip gid er ýaly, gar ym
gazylýar.

«

Ak öýüň örtügi

Ak öýüň egn ind en aşak ýer e
çenl i töw er eg in e aýl an ylý an al
tyns ow sar y gamş a öý gamş y,
gamş yň iç ýüz ünd en ger ilý än
tär im ýapg ys yn a durl uk diý il
ýär. Durluk ýalň yn yň üçüs ind en
ybar at bolý ar. Ýalň y uzyn keç e
görn üş ind e edilip, ond an üzük
biç ip, tüýn üg iň töw er eg in e aý
lan ylý ar. Ýalň yd an serp ik biç ip,
tüýn üg iň üst ün e açyp-ýap yp bolar
ýaly berk id ilý är. Gap ys yn yň agaç
gabs al ar y oým a nusg ad a owad an
nag yşlan an bolý ar. Gabs an yň da
şynd an ýör it e taýý arl an an gam yş
şyrp ys y bolý ar.

Ak öýüň tutulyşy

bilen üç günläp bezelýär. Her bir
maşgala saçagyny giňden ýazyşy
ýaly, gelen myhmana kalbyny hem
giňden açýar. Birek-biregiň şatlygy
na gatylyp, begenjini paýlaşýarlar.
Mukaddes Gurban baýramynda
ýagşylyk, ynsanperwerlik ýörelge
leri jemlenen. Bu baýram päkligiň,
täzelenişiň baýramy. Edil kalbyňy
arassa saklamagyň ündelişi ýaly,
bu baýramda içeriniň arassalygy

kakm ad a we çitm ed e owad an na
gyşlar saln yp dok alý ar. Ak öýüň
sag (käb ir ýerlerd e çep) tar ap yn a
gapb öw ür diý ilý är. Gapb öw ürd en
gap a ýak yn ýerd e suwly meş ik,
tag an, gaz an, kers en durý ar. Gap
böw ürd e kakm ad a ýa-da çitm ed e
dok al an çemç et orb a el ýet er iňd e
tär im e ger ip dak ylý ar. Çemç et or
ba çemçeler, susaklar salynýar we
gapd alyn a duz torb a tär im e ger ip
berk id ilý är. Agaç çan ak, okar a
lar şol ýer e doly ýerleşd ir ilý är.
Gapb öw ürd e düý e çaly tutm ak
üçin gork üýz eler durý ar. Sar y
ýagly küýz e ýer e göm ülg i bolup,
gapd alynd a çom uç toş aply san aç
elý et erli saklan ylý ar.
Ak öýüň çep (käbir ýerlerde sag)
tarapynda gapa ýakyn ýere azyk
böwür diýilýär. Ol ýerde bugdaýly,
mäşli, bürünçli çuwallar, unly sa
naçlar durýar. Gapa ýakyn merke
zinde ojak bolýar. Ojagyň daşynda
ojakbaşy keçe bolýar. Ol uly keçe

den ojak üçin gelşirip, owadanlap
oýup edilýär. Ojakbaşynyň töweregi
bilen tutuş öýüň içine palas, haly,
keçe ýazylýar. Dulda namazlyk düý
rülip goýulýar.
Ak öýüň törüniň, köplenç, gap
böwür tarapyna ýük, ýorgan-düşek
galdyrylýar. Ýorgan-düşegiň gap
dalynda mümkinçilikden peýdala
nyp kakma, çitme garçyn çuwallar
tärime berkidilip saklanýar. Gar
çyn çuwallarda egin-eşikler, altynkümüş şaýlar, dürli aýawly zatlar
salnyp saklanylýar. Ikselikler, at
torbalar, horjunlar tärime gerlip
goýulýar. Kejebe tutular, düýedyz
lyklar, düýebaşlyklar, düýehalyklar
hem törde tärimlere gerlip goýlup,
öýüň içini birkemsiz bezemäge hyz
mat edýär. Gapböwür tarapynda
zenanlar, beýleki tarapynda erkek
kişiler oturýar.
Öýüň gapysynyň garş ys yn a ga
batlap iki-üç gulaç aňyrd a gazan
lar, kersenler, çaý-kündükler üçin

Ogulbaýram KULYÝEWA.

Annagözel NAZAROWA,
Türkmenistanyň Döwlet
medeniýet merkeziniň Döwlet
muzeýiniň esasy hünärmeni.
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«Adam bold um ill er bil en»
DÖWÜR WE ŞYGRYÝET

Ýüpek ýaly ýollar bilen,
Döwranlar dolanmyş Şähribossana,
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda tanymal
Gözel ilim ýaýnap gezmiş messana,
Ýö
r
äp
gez
d
im,
ýö
r
äp
gez
d
im.
şahyr hem-de terjimeçi Hajy Kakalyýewiň «Watanym — bagtym meniň!» atly rus dilin
Gudrat saýyp tagzym etmiş dessana,
däki goşgular we terjimeler ýygyndysy okyjylar köpçüligine gowuşdy. Türkmen döwlet
Bu gün düýşümize girer günüňdir.
Söýüp ýazu-gyşlaryny,
neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen täze kitap bu günki günde rus dilinde ýazýan
Tapyp göwün hoşlaryny,
şahyryň halkymyzyň baş baýramyna özboluşly sowgady boldy.
Aýdymlar aýdylar, sazlar çalynar,
Magşugymyň saçlaryny,
Hajy Kakalyýew 1951-nji ýylyň 15-nji maýynda Aşgabat şäherinde dogulýar. Kakasy
Aşyk Aýdyň pirden pata alynar,
Darap gezdim, darap gezdim.
Kakaly aga, ejesi Sülgün gelneje aýdym-saza, edebiýata uly sarpa goýupdyrlar. Olar milli
Huzuryňa öwran-öwran geliner,
aýdym-saz sungatymyzyň goja bagbany hasaplanylýan Mylly Täçmyradowlar bilen goňşy
Bu gün düýşümize girer günüňdir.
Öz gadymy endigimçe,
ýaşapdyrlar. Mylly aga Hajynyň azan atasy bolupdyr.
Köýdügimçe, ýandygymça,
Kakaly aga halypa şahyrymyz Gurbannazar Ezizowyň atasy, ussat zergär Hümmet aga
Şahandazlyk şerbedinden içen bar,
Näçe ýekelendigimçe,
Inçe senet syrlaryny açan bar,
bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan eken. Kakasy bilen Hümmet zergärlere myhmançylyga
Güräp gezdim, güräp gezdim.
Gaýnap-joşup, yşka düşüp göçen bar,
barýan Hajy onuň eýýäm şol döwürde adygan şahyr agtygy Gurbannazar bilen duşuşýar.
Bu gün düýşümize girer günüňdir.
Bu duşuşyk onda ýatdan çykmajak täsir galdyrýar.
Kä gül açyp, käte solup,
Ol şol ýyllar Aşgabatda ýerleşen Nowçalar we ýetginjekler köşgüniň dutarçylar gurna
Käte aglap, käte gülüp,
Hajy KAKALYÝEW
Ýürekleri tämizlär men, päklär men,
gyna gatnap, ussat halypa Bäşim Lallykowdan dutar çalmagyň inçe syrlaryny öwrenýär.
Ýeri gelende gar bolup,
Beýik piriň saýasynda yklar men,
1967-nji ýylda Aşgabat şäheriniň 28-nji rus mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy Hajynyň
Syrap gezdim, syrap gezdim.
Aşyk Aýdyň, başujunda uklar men,
«On ýedimiň bahary» atly goşgusy ozalky «Ýaş kommunist» (häzirki «Watan») gaze
Bu gün düýşümize girer günüňdir.
Ýa Watan!
tinde çap edilýär. Bu wakadan köp wagt geçmänkä, ozalky Lukmançylyk institutynyň
Tagzym edip Aýa-Güne,
Sende älem gözelligi jem bolmuş,
Duçar bolman ala güne,
(häzirki Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti)
Galanyň bilen
Il-ulusym, dosty-ýarym, ýa Watan!
talyby Şanepes Şanepesow onuň «On ýedimiň bahary» atly goşgusyna aýdym döredýär.
Özüňi guş saýyp göwün aldama,
Şatlygymdan didelerim nem bolmuş,
Bu aýdymy ilkinji bolup Akmyrat Geldiýew ýerine ýetirýär. Ýaşlaryň söýgüli aýdymyna
Bir pursat asmana galanyň bilen.
Il-ulusym, dosty-ýarym, ýa Watan!
öwrülen bu aýdym häli-şindi diýen ýaly radioýaýlym arkaly eşitdirilýär.
Döwürdeşlerimiň ýüreklerinde
Ýagşy söz gaşynda hergiz pallama,
H.Kakalyýew 1968-nji ýylda orta mekdebi tamamlap, ozalky SSSR-iň Içeri işler mi
Söz aýdýandan uly bolanyň bilen.
Ajap döwran geler boldy başyňa,
Ornum bolsa, sarsmaz gala meňzesem.
nistrliginiň Omsk şäherinde ýerleşen Ýokary milisiýa mekdebine (häzirki Russiýa Fede
Hiç ýeňles garama degre-daşyňa,
Kiçä-de meňzesem gerek ýerinde,
Namalar başydyr durmuş namasy,
Gaýdyp awy gatylmasyn aşyňa,
rasiýasynyň Içeri işler ministrliginiň Omskdäki Polisiýa akademiýasy) okuwa girýär. Ol
Düýbündedir onuň asyl manysy.
Il-ulu
s
ym,
dos
t
y-ýa
r
ym,
ýa
Wa
t
an!
talyplyk ýyllary hem şygryýetden arasyny üzmeýär. Onuň dürli ýyllarda ýazan goşgulary
Hem gerek ýerinde ula meňzesem.
Ýadyňdan çykarsaň ary-namysy,
doganlyk halklaryň tany
Ýüregiň ýylgyrmaz güleniň bilen.
Ýol
l
ar
iç
r
e
öz
b
o
l
uş
l
y
ýo
l
uň
bar,
mal şahyrlarynyň goşgulary
Na
g
yş,
keş
d
e,
çi
t
im
l
e
r
iň,
gö
l
üň
bar,
bilen birlikde ýörite neşir
Ajaýyp niýetiň, ýagşy päliň bar,
edilen ýygyndylara girizil
Il-ulusym, dosty-ýarym, ýa Watan!
ýär we gyrgyz, gazak, türk
hem beýleki dillere terjime
Her ädimi ynam bilen ätlegil,
edilýär. Şahyryň «Gürgen»,
Her günüňi şerbet bilen datlagyl,
«Gözleme» ýaly goşgular
Geçeniňi doga kylyp ýatlagyl,
Il-ulusym, dosty-ýarym, ýa Watan!
ýygyndylary okyjylar köp
çüligi tarapyndan gyzgyn
garşylanylýar.
Janymdadyr
Şahyr öz halypalary ba
Ilim-günüm, türkmen halkym,
Damarymda, ganymdadyr.
rada söz açanda, ilki bilen,
Öňe git sen, mydam galkyn,
mekdep mugallymy Irina
Hoş hal zaman aňymdadyr.
Nigmatullinanyň, şahyrlar
Gurb ann az ar Eziz ow yň,
Şeýledir köňlüň guruwy,
Ann ab erd i Agab aý ew iň,
Öňe gideri, durumy,
Amand urd y Ann ad urd y
Aýlar-günleriň keremi
Suratda: Hajy Kakalyýew maşgalasy Gül gelneje, ogullary Resul,
ýewiň, Eduard Sklýar yň,
Haýyrda, yhsanymdadyr.
Raşid we Gürgen bilen (1983-nji ýyl).
şahyr hem terjimeçi Annaly
Berdiýewiň, kompozitor Nury Halmämmedowyň atlaryny uly hormat bilen tutup, olary
Gaýgy-hasrat guçan günüm,
ýagşylykda ýatlaýar.
Ar-namys diýp göçen günüm,
Suratda: şahyr agtyklary Selim, Ahmet we Leýli bilen.
Şirin jandan geçen günüm,
H.Kakalyýew milli aýdym-sazlarymyzyň çyn muşdagy. Ol bu ugurda köp zähmet biti
Şöhratymda-şanymdadyr.
ren Mäne Garaýew, Ata Täçmämmedow dagy bilen dostlukly gatnaşykda bolupdyr. Biziň
günlerimizde-de ezber sazandalar Oraznepes Annanepesow, Annaseýit Annamyradow,
Mydam sözläp: «Ile-güne
Şejeräňe goýar hormat goýmasaň,
Söweş donuny geýenler,
kompozitor Annameret Annamyradow bilen ýakyn gatnaşykda bolup, olar bilen häli-şin
Ýarap gezdim, ýarap gezdim».
Giňlik, çuňluk, belentlige uýmasaň,
Ýeňiş sazyna uýanlar,
di diýen ýaly duşuşýar. Ýeri gelende bellesek, Hajy aganyň özi-de aýdym-saz döretmek
Dünýä gelip kimdigiňi duýmasaň,
Watan üçin baş goýanlar,
bilen içgin meşgullanýar. Eline gazmasyny alyp, öz ýazan goşgularyna saz düzýär. Onuň
Gelmäniň deň bolar geleniň bilen.
Öwrensem
Ömür baky janymdadyr.
döreden aýdymlaryny ýurdumyzyň belli aýdymçylary ýerine ýetirýär.
Ýamanlygy ýazgarýaryn aç-açan,
Dana kişi il üstünden gülmeýär,
Ol uzak ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginde dürli wezipe
Ýagşylygy oňlamagy öwrensem.
On
ýe
d
i
m
iň
ba
h
a
r
y
Adam ogly ölsem diýip ölmeýär,
lerde işledi. Häzir hormatly dynç alyşda, ätiýaçdaky podpolkownik. 2007-nji ýylda rus
Bir janymda jem bolupdyr nije jan,
Geldiň, bahar, durmuşa jan getirdiň,
Arzuwlaň yzyndan ýetip bolmaýar,
Jan jemini deňlemegi öwrensem.
diline kämil terjime etmekde bitiren hyzmatlary üçin «Roszarubežsentr» guramasynyň
Giň asmandan dökýäň tylla-merjeni.
Günde müň hyýala müneniň bilen.
baýragy bilen sylaglanyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn
On altymdan on ýedime ýetirdiň,
Aýlar-günler agladar hem güldürer,
asyry» atly döredijilik bäsleşiginiň birnäçe gezek ýeňijisi boldy. Az sözli, okumyş şahyr,
Hiç unudyp bilmen asyl men seni.
Ili galdyrany il hem galdyrar.
Meňzesem
terjimeçi H.Kakalyýewiň bu häsiýeti şahyr ýüreginden çykýan goşgy setirlerine hem si
Dö
w
ür
d
eş
l
e
r
i
m
iň
ýüreklerinde
Duş
m
a
n
y
m
y
sag
d
yn
l
y
g
ym
öl
d
ü
r
er,
ňipdir. Inçe näziklige, ýakymly owazlara baý goşgularyň içinden watanperwerlige ýug
Hawa, seni gördüm on alty gezek,
Ornum bolsa, sarsmaz gala meňzesem.
Oňa
döz
m
än
ýoň
l
a
m
a
g
y
öw
r
en
s
em.
rulan belent duýgular eriş-argaç bolup geçýär. Onuň goşgularynyň aglabasy şygryýetiň
Emma on ýedimiň bahar-ýazyny,
Kiçä-de meňzesem gerek ýerinde,
dörtleme, bäşleme görnüşlerinde ýazylypdyr.
Aýdym ýaly gursagymda göterip,
Hem gerek ýerinde ula meňzesem.
Baga girsem, tirsem bagyň gülüni,
H.Kakalyýewiň «Watanym — bagtym meniň!» atly täze kitabyna girizilen goşgulary
Dutar alyp çalaryn oň sazyny.
Ala tutman ýakynyny, delini.
hem diýseň akgynly «Döwür we ýurt hakynda», «Gürgen» atly kitabyndan», «Adamlaryň
Sözi harlaýany hergiz halaman,
Ata-babalaryň şirin dilini,
arasynda ýaşaýarys», «Gäwers gözeli», «Ýeriň ogly», «Russiýa hakynda goşgular» diýlip
Sarpalaman, hormatlaman, sylaman.
On ýedi ýaşymda gül açan bahar,
Iň bolmanda, diňlemegi öwrensem.
atlandyrylan bölümlerindäki biri-birinden çeper goşgular hormatly Prezidentimiziň hal
Şygru-şahu-Jahan içre nalaman,
Maňa giň durmuşyň şa ýolun açdyň.
Ol Pyragy — Magtymgula meňzesem.
kymyza bagyş eden bagtyýarlyk döwrüniň waspnamasy bolup ýaňlanýar.
Deňiz bolup joşýan gül ýaşlygyma
Şygryýet süýdüniň sözdür gaýmagy,
Şahyryň ýüregi Watanymyza, halkymyza bolan çäksiz söýgüden pürepür. Munuň şeý
Söz maýasy — kemsiz ýeten gaýnagy.
Baky gülgüzarlyk nuruňy saçdyň.
Diýgeý sözüm çekilmese her ýana,
ledigine onuň täze kitaby bilen ýakyndan tanyş bolanymyzda-da magat göz ýetirýäris.
Goşulsam hatara, alynsam sana.
Ol türkmen tebigatynyň täsinliklerine, ykbal öwrümlerinde özüne ýakyndan gatnaşmak
Meňzäp bilmezimde ýagşy ynsana,
miýesser eden tanymal şahsyýetlerimize bagyşlap ýazan goşgularyna hem özüne mahsus
Ajysy ýok, akly çala meňzesem.
sadalygy, gözel duýgulary ussatlyk bilen geçirmegi başarýar.
Mahlasy, täze kitap şahyr ýüreginiň owaza baý duýgusyny okyjylar bilen paýlaşyp,
Päk bolsa
olaryň ruhuny belende göterýär. Biz hem şahyryň goşgularyndan birnäçesini okyjylara
Bir
sö
z
üm
bar
diň
länleriň baryna:
ýetirýäris.
— Şu ogl anj ykdan başg a men iň bil en ýol agç y bolj ak başg a

Haj y Kak al yý ew bar ad a
aýd yl anl ard an:

Meretgylyç ÝAGMYROW,
«Edebiýat we sungat».

Beýik Arkadagly
döwür bagtyýar
Täze eýýam geldi Türkmenistana,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!
Köňüller beslendi şöhrata-şana,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!
Iller-günler agaýana gezerler,
Altyn harplar bilen taryh ýazarlar,
Bir-birinden ajap nama düzerler,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!

Türkmen hakykaty — ýalkymly çyrag,
Döwür gutly bolsun, dogduk Erem bag!
Ýollaryň ak bolsun, beýik Arkadag!
Beýik Arkadagly döwür bagtyýar!

Türkmenistanym
meniň
Dogduk depäm, Diýarym,
Türkmenistanym meniň.
Älem-jahanda barym,
Bagy-bossanym meniň.

Ata-baba öz ornunda gaýymdyr,
Pähim-parasaty — Günüm-Aýymdyr,
Täze eýýam — islegimdir, raýymdyr,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!

Ganatyn ýaýyp, şuwlap,
Çyksyn göge gykuwlap,
Ýüregimde arzuwlap,
Ýören dessanym meniň.

Öňe, eziz Watan, hemişe öňe,
Baky şöhrat beýik perzentleriňe!
Dost-doganlyk ýoly berilmiş saňa,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!

Köňül joşsun, söz gelsin,
Söze başdyr göz gelsin,
Şeýdalyga döz gelsin,
Bu şirin janym meniň.

Eziz halkym dursun, adamzat dursun,
Hemmeler ýaşasyn, döretsin, gursun,
Gudrat görmek islän ýurdumyz görsün,
Döwlet berkarardyr, döwür bagtyýar!

Bisähet gün gelmesin,
Ýollar aýra salmasyn,
Bir meniňki bolmasyn,
Şöhratym-şanym meniň.

bir in i isl em ezd im.

Gurbannazar EZIZOW,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

— Haj y Kak al yý ew iň rus dil ind e ýaz an goşg ul ar ynd a Ser
geý Ýes en in iň täs ir i ýit i duý ulý ar.
Swetlana ALIÝEWA,
rus edebiýat y öwrenijisi.

— Şygryýetde bolşy ýaly, saz döretmekde-de Hajy Kakaly
ýew iň goş and y bar, muň a onuň «Zül eýh a» diý en goşg us yn a
dör ed en aýd ym y hem mys ald yr.
Orazmyrat ANNANEPESOW,
Türkmenistanyň halk artisti.

Sag bol, eziz bahar, sag bol, geregim,
Ýyldan-ýyla saňa alkyş sözlärin.
Urmasyn goýýança meniň ýüregim,
Giň durmuşa gadam basan baharym —
On ýedimiň baharyny gözlärin.

Eräp gezdim

Äleme mährem göz bilen,
Garap gezdim, garap gezdim,
Dostlaşyp şirin söz bilen,
Eräp gezdim, eräp gezdim.
Adam boldum iller bilen,
Gözel-gözel hiller bilen,

Täsinlige duş gelemde duýmagy,
Geňlikleri geňlemegi öwrensem.
Sana kowalaşan ýitir hilini,
Şeýde-şeýde haraplar öz halyny.
Ýollar başy bolan durmuş ýoluny,
Abraý bilen soňlamagy öwrensem.

Aşyk Aýdyň pire
Başyňa döneýin, Aşyk Aýdyň pir,
Bu gün düýşümize girer günüňdir.
Älem içre owazasy binezir,
Bu gün düýşümize girer günüňdir.

— Aň-u-ýürek diýer: «Dünýä päk bolsa!»
Iller ýakyn bolsa biri-birine,
Bir-birekden daşlaşmalar ýok bolsa.
Mydam söýse hak sözleriň özeni,
Ömürlerni aýdymlara düzeni,
Bulutlar örtmese asman ýüzüni,
Asman ýüzi mawy bolsa, gök bolsa.
Şägirt bolup bolsa ol Magtymgula,
Her kim öz ornunda öwrülse gala,
Eger sarpa goýsa kiçiler ula,
Elmydama uly kiçä yk bolsa.
Möwsümler sowular, çalyşar pasyl,
Ol sebäpli darykmaly däl asyl.
Biziň dowamymyz bolmakçy nesil,
Işiň rowaç bolsa, ýoluň ak bolsa.

Züleýha
(Aýdym)
Her pursatda bermiş ýüz müň bazy-leý ha Züleýha,
Yşk kölüniň ördegi-ha, gazy-leý ha Züleýha,
Hüýr-melek-le, perileriň uzy-leý ha Züleýha,
Aýda bilmen o gyz kimiň gyzy-leý ha Züleýha.
Janlaryma janlar goşdy näzi-leý ha Züleýha,
Bu çag bolmuş onuň bahar-ýazy-leý ha Züleýha.
Gaýtalama:
Züleýha, Züleýha,
Yşk kölüniň ördegi, gazy-leý ha Züleýha.
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deb iý at dar agt yn yň üç
sany uly şahasynyň: liri
kanyň (şygryýet), epikanyň
(kyssa) we dramanyň köki,
ýüzlenýän nokady birem
bols a, emel-tärl er i, usull ar y, hatd a
“daşky keşplerem” başga-başga. Me
selem, daşyndan seredeniňde, şygyr
da kapyýa, ritm (sazlaşyk), setirlerdir
beýtl er iň deň ölç egl il ig i “kör eh as a”
görnüp duran bolsa, kyssada beýle
zat ýok. Ýöne bu diňe daşky alamat
lar. Has içginräk aralaşyberseň welin,
bu ikisiniň gandüşer garyndaşlygyny
görmek bolýar. Dramaturgiýa-da da
şyndan “öweýräk” ýaly görünse-de,
onuňam aýrylyp gitjek ýeri ýok. Ýeri
gelende, ol-da şygyrdyr kyssanyň iki
siniňem hyzmatyndan peýdalanýar.
Gadymy Gresiýadan başlap, ilkinji tra
gediýalaryň hemmesi diýen ýaly goşgy
bilen ýazylypdyr. Dramanyň şondan
soňky haýran galdyryjy ösüşlerini na
zarda tutubam, Belinskiý ýaly beýik
edebiýatçylar ony (dramaturgiýany)
“poeziýanyň çürbaşy” diýip atlandy
rypdyrlar.
Herniçik bolsa-da, dramaturgiýanyň
“jynsy» başgaçarak bolanlygy üçin,
onuň gürrüňem soň aýratynrak edil
se, göwnejaý bolaýjak ýaly. Häzirlikçe
bolsa, gep iki sany gadymy basdaşyň

Entek kyssa ugrundan güýjüni sy
nap görmedik ýaşlara özüm-ä: “Ilki
bir çemelije ýandepderçe tutunyň-da,
günde gören-eşidenleriňizi öz sözü
ňiz bilen, gürrüň berýän ýaly edip, şol
depdere yzygiderli ýazyberiň! Günde
şeýdiberseňiz, gitdigiçe-de öz ýazgy
laryňyzy has çuňlaşdyrmaga, kämilleş
dirmäge çalyşsaňyz, ýuwaş-ýuwaşdan
eliňiz düzüler gider...” diýip maslahat
berýärin.

Kömek KULYÝEW,
ýazyjy.

ýykgyn etmeli” diýen pikirimize garşy
gidilýän ýaly görünmegem mümkin.
Ýok, munuň manysy — kyssaçy bolsa
ňam, beýleki ugurlardan azda-kände
habarly bolmaly diýildigi. Ýeri gelen
de, goşga-da, kyssa-da deň derejede
ezberlik bilen erk edip bilýän ussatla
ryň dünýä edebiýatynda-da, türkmen
edeb iý at ynd a-da, seýr eg em bols a,
bardygyny aýtmak gerek.
Žanrlaryň (görnüşleriň) hyzmatdaş
lygy hakdaky gürrüňi dowam etdirjek
bolsak, goşgynyň söz sünnälemegi
öwrenmekdäki deňsiz-taýsyz hyzma
tyny aýratyn bellemek gerek. Kyssany
goşga görä guraksyrak, gödeňsiräk
görýänlerem bardyr. Emma oňat kys
saçy bolmak üçinem, ýazýan, ýazjak
zadyňy, her bir jümläňi, sözüňi ot-çöp
lerden taýýarlanýan dermanyň gat-gat
hasadan üç-dört gezek süzülip geçirilişi
ýaly, ilki mazaly süzmeli. Hany, oňa
ýörite süzgüç nirede? Süzgüç — ýazy

Goşgumy ýa
kyssa?
Dogrusy, biziň goşgudaky hem-de
kyssadaky synanyşyklarymyzyň ag
ramy, köplenç çagalar edebiýatynyň
üstüne düşýär. Pişijekler, güjüjekler
we beýlekiler. Şeýle eserler, adatça,
göwrüm taýdan çaklaňja, dilem ýeňil
jek bolýar. Umuman, kyssa ugrundan
täze öwrenjäniň ilkibaşda kiçi göwrümli
žanr a ýüzlenm eg i teb ig y zat: uzak
oturmaga takadyň ýetenok, wakalary
töwerekleýin, giňişleýin ýaýbaňlandyr

jynyň kalby, “köňül
gözg üs i”. Ähl i
zir-zibiller, ar
tykmaç zatlar
şol süzgüçde
galm al y. Şeýl e
süzgüjem diňe her bir
sözüň ýatyş-turşuny, tagamyny, ähe
ňini, owazyny gaty oňat duýup bilýän
adamlarda bolýar.
Hawa, şeýde-şeýde owazly, äheňli
meselä-de geldik. “O niräniň owazy?”
ýa-da “Kyssa nirde, owaz nirde?” diýil
megem mümkin. Ol owazyň manysyny
düşündirjek bolaýyn: Saz guralynyň kir
şine uraňda, bir gezejik “tyryň” etse, ol
balalaýka bolýar, emma “zaryň-ň-ň...”
etse, ine, ol dutardyr. Nury Halmäm
met çagaka, dutaryň sapyny dişläp,
şol “zarňyldyny” diňlär eken, beýnisi
bilen! Dişiň kök-damarlary göni beýnä
barýa-da. Goşguda bolşy ýaly, kyssa
da-da şol zarňyldy gerek. Seniň ýeke
je, ilkinji kakuwyň aňyrsynda şeýle bir

— kyssa eseri, hususanam hekaýa, mümkin boldu
gyça, gysga ýazylmaly;
— kyssaçynyň dili sada hem düşnükli bolmaly;
— kyssa eseri gyzykly bolmaly;
— uly-kiçi — tapawudy ýok, her bir kyssa eseriniň
turuwbaşdan özüne çekýän başlangyjy, ortasy hem jem
lemesi bolmaly we olaryň üçüsem biri-biriniň kanuny
dowamy bolup, biri-biri bilen berk sazlaşmaly.

«

«

hem müdimilik hemranyň — kyssa bi
len şygryň daşynda aýlanyberse, niçik
bolar?!
Ol gepem “Kyssa öň döräpmi ýa-da
goşgy? Haýsy birinji orunda, haýsy go
wy?” diýlen ýaly sowaldan däl-de, has
düýplüräk, ýagny “Kime haýsy amatly?
Kim haýsyna ukyply?” diýlen sorag
dan ybarat bolsa gowy. Ýaş zehin bu
soragyň jogabyny näçe ir tapsa, şonça
bähbitli. Gynansak-da, bir adama iki
ugurdanam ýanyp duran zehini tebi
gat aňsat-aňsat eçiläýenok. Şolaryň
biri berilse-de kaýyl bolmaly. Emma
özüm izd e haýs yn a hak yk y ukyb yň
bardygyny bilip-bilmän, biz näçe wag
tymyzy bihuda ýitirýäris, näçe kagyz
zaýalaýarys!
Gepiň gysgasy, nämeden başlama
ly, haýsy ugra ýykylmaly? Elbetde, bu
meseläni diňe kelläňde aýlap ýöreniň
bilen, ol öz-özünden çözüläýenok. Ýa
zyp-ýazyp öz tejribäňde irginsiz synap
görmeli. Mälim bolşuna görä, biziň
hemmämiz diýen ýaly, döredijiligiň iň
kyn, iň inçe görnüşinden — goşgudan
başlaýarys. Munuň sebäpkärem —
ýaşlyk, ter duýgular, mahlasy, goşgy
ýazmak üçin iň zerur zatlar. Emma şol
zerur zatlar eliňde bolaýanda-da, olar
dan peýdalanmak üçin hany oňa tebigy
zehin, ukyp, başarnyk? Üç-dört sany
goşgyň şowuna düşeni bilenem, şol

DÖREDIJILIK MEKDEBI

maga-da tejribäň ýok, güýjüň çatanok.
Kiçiräjik hekaýany welin bir oturaňda
ýazaýmaly. Emma daşyndan göreň
de şeýle. Ylaýta-da, käbir ussatlaryň
guýma kenek ýaly hekaýalaryny oka
nyňda, “Be-e, büý-ä aňsadam eken,
şun-a özümem ýazardym!” diýen ýaly
aldawçy bir pikirem geläýýä kelläňe.

«

«

Gysbylyk, söz seçip-saýlamak, olara owaz bermek
meselesinde goşgyny kyssanyň halypasy hasaplamak
bolar. Zandynda şahyrlyk gatanjy bolmadyk adama
gowy kyssa ýa-da oňat drama eserini ýazmak aňsat
düşmese gerek.

uzyn “zarňyldy” döräp, o-da okyjynyň
beýnisine, süňňüne baryp ornamaly.
Şol zarňyldyny owadan, kaşaň, pajar
ly sözlerden gözlemegem düýbünden
ýalňyş. Şeýle sözler okyjyny däl-de,
ýazyjynyň özüni aldaýar. Ýa-da, ynha,
edebiýaty öwreniş ylmynda “allitrasi
ýa” (gaýtalamak) diýlen bir adalga bar.
Ol — goşguda ýa-da kyssada birmeň
zeş ses bilen başlanýan sözleriň yzlyyzyna tirkeşip, gaýtalanyp gelmesini
aňladýar. Bu usul, seýregem bolsa,
nusgawy edebiýatda-da duşýar: “Dat”
diýmen, dartylsam daryna gyzyň...”
Ýöne bu tär häli-şindi gaýtalanyp, lenç
ediliberse, ol manysyz söz oýnatma
öwrülýär.
Çeper dil eseriň daşyndan ýelme
nen jäjek ýaly bolmaly däl-de, süňňüni
ýaryp çykmaly. Diliň owadanlygyny,
çeperligini okyjy duýmalam däl. Çe
howyň aýdyşy ýaly: “Eserdäki sözler
göze dürtülmeli däl”. Diňe goşguda däl,
kyssa eserinde-de iň sadaja sözleriň
hersi öz ýerjagazyny tapanda, olaryň
sazlaşygyndan şeýle bir owaz çykýar.
Sözlem bilen sözlem sazlaşybam, gi
den bir “simfoniýa” döreýär.
Kyssanyň kiçi görnüşleriniň biri bo
lan hekaýa beýleki “doganlarynyň”
(nowella, powest, roman) hem köp
aýr at ynl ykl ar yn y özünd e jeml eý är.
Geçmişdäki hem häzirki döwrüň söz
ussatlarynyň kyssa, şol sanda hekaýa
ýazmak babatynda beren maslahatlary,
pentleri kän. Şol maslahatlaryň aglaba
syndan gelip çykýan netije, esasan, şu
aşakdakylara syrygýar:
— kyssa eseri, hususanam hekaýa,
mümkin boldugyça, gysga ýazylmaly;
— kyssaçynyň dili sada hem düş
nükli bolmaly;
— kyssa eseri gyzykly bolmaly;
— uly-kiçi — tapawudy ýok, her bir
kyssa eseriniň turuwbaşdan özüne çek
ýän başlangyjy, ortasy hem jemlemesi
bolmaly we olaryň üçüsem biri-biriniň
kanuny dowamy bolup, biri-biri bilen
berk sazlaşmaly.
Elbetde, gowy maslahatlar başga-da
kändir. Özüm-ä ýyllaryň dowamynda,
iş tejribämde şeýle maslahatlara gulak
gabardyp, zyýan görmedim.

çalaja yşrap görnen ýodajygyň şaýola,
öz ýoluňa öwrülmese, onuň nirä eltip,
nirede gutarjagy alagümana.
Wagty gelende, bagt çüwende, kö
pimiz nesip etdiginden, bize “goşgy”
baryny ýazdyran arzylymyza gowuşdyk,
köşeşdik diýeli. Goşgynyň nähili hötjet
zatlygynam, şygryýet bossanynyň gül
den tikeniniň känliginem gözümiz bilen
gördük. Şu zatlardan soňra, göwnüňe,
kyssa ugry has ýeňilräk, elýeterräk ýaly
görnüp başlaýar. Ynha, şeýdibem biz
“ýagyşdan gaçyp, damja uçraýarys”.
“Nämeden başlamaly?” diýlen şol ga
dymy sowalam ýene öňüňde keserýär.
Oňa çenli keýpiçag wagty üç-dört beýt
goşgyny birdemde beýläk agdaryp,
soňam hil bir gala alan ýaly gaýşarylyp
ýören ýigit, ynha, birdenem kyssa ýüz
urýar welin, görse, munuň azaby tüke
niksiz eken, kyssa ýazmak üçin basa
oturyp işlemeli eken. Üstesine, gyzykly
sýužet tapmaly, janly adamlar ýaly he
reket edip, ýaşap, gürläp bilýän, dürli
häsiýetli gahrymanlaram gerek. Şeýle
janly gahrymanlar, durşuna alagada
esere girizäýmeli şahsyýetler, hakyky
durmuşda-da kän gabat gelýändir. Ýöne
şolaryň birki sanysyny bolşy-bolşy ýaly
esere salyp görýäň welin, nämüçindir
janly, çeper keşbe öwrüliberenok. Se
bäbi durmuşda ýazyjy üçin tap-taýyn zat
ýok, ondan alnan her bir waka, her gah
ryman ýazyjynyň hyýal eleginde elenip,
zehin gazanynda gaýtadan gaýnamaly.

Aslynda welin, kyssada iň kyny — kiçi
eserler. Sebäbi munda juda gysby
lyk, gysgalyk, azsözlülik gerek. Baryp
gadym eýýamda Plutarham: “Sözüň
güýji — köp zady az söz bilen düşün
dirmekdedir” diýip pent edip gidipdir.
Kiçi göwrümli eserde sanlyja sa
hyp ad a hem-ä wak an y başl ap we
jeml äp, hem gahr ym anl ar yň janl y,
özboluşly häsiýetlerini, oý-pikirlerini,
olaryň arasyndaky gapma-garşylykla
ry ynandyryjylyk bilen beýan edip ýe
tişmeli. Eser kiçi boldugyça, hupbaty
şonça-da kän. Emma munuň bähbitli
tarapam bar: kynlyk bilen ýazylan eser
ýeňil hem şüweleňli okalýar. Okyja-da
şol gerek.
Gysbylyk, söz seçip-saýlamak, olara
owaz bermek meselesinde goşgyny
kyssanyň halypasy hasaplamak bolar.
Zandynda şahyrlyk gatanjy bolmadyk
adama gowy kyssa ýa-da oňat drama
eserini ýazmak aňsat düşmese gerek.
Şonuň üçinem, kyssaça-da, dramatur
ga-da, pynhanlykda bolsa-da, şygryýet
bilen arany üzmezlik gerekmikä diýýä
rin. Şu üç şahanyň üçüsi-de bir-birine
päsgel bermän, gaýtam gerek ýerinde
biri beýlekisine tekge berýär. Şygryýet
duýgyňy ýiteldýär, kyssa pikiriňi gi
ňeldýär, dramaturgiýa köp zady, hatda
gahr ym anl ar yň hüý-häs iý etl er in em
gepleşik arkaly bermegi öwredýär. Şu
ýerde, başdaky: “Köpe çapman, öz
zehiniňe, ukybyňa laýyk bellibir žanra
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öredijiligiň yşk yn a mek
dep ýyll ar ymd a düş üp
dim. Käte goşg y-ýen ek i
ýaz aým ag a syn an yş aý
mam bardy. Özi-de ede
biý atyň haýs ydyr bir jadyl aýj y güýç
bil en barha üns ümi özüne çeký änini
duýý ard ym. Gaz et-žurn allard a şa
hyr-ýazyjylaryň çap edilýän eserlerini
höw es bil en okaý ard ym. Men iň em
şol ar yň aras yn a goş ul as ym, şah yr
lar yň bir i bol as ym gelý ärd i. Ort a
mekd epd e okan ýyll ar ymd a, köp
bolmasa-da, azda-kände ýazýan zat

bir depdere ýelimläp, olardan özüme
«Şah yrl ar yň ýür eg i» atl y kit ap ýa
sandym. Şeýdibem bu kitapdan alys
ýolda özüme ýoldaş, göwnüme teselli
tapdym.
Men Pribaltik ada uruş ýyll ary Aş
gabatda düz ül en, müňl erç e türkmen
ýigitl eriniň söweş ýol uny geç en, go
şun böl ümine düşdüm. Bu ýerde So
wet Soýuzynyň Gahrymany Aýdogdy
Tahyrow hem gulluk eden eken. Öz
elim bil en taýý arl an kit ab ym bols a
indi nirä gits em ýanymdady. Serk er
del er käte meniň ädigimiň gonj unyň

...Gelnim şol gezek biziň Aşgabatda
münen otlymyzyň Marynyň üsti bilen
geçýänini eşidip, joralary bilen demir
ýol menziline gelip, meniň bilen ýene
bir gezek hoşlaşypdy. Onuň gözüne
ýaş aýlap galan keşbi hemişe gözümiň
öňündedi.

Galar ýerde yzymyzdan galmadyň,
Gök wagonyň ýany bilen ylgadyň,
Ahyr alaç tapman goluň salgadyň,
Hoş gal, läläm, hoş gal, ýürek sendedir,
Ýatla meni, iň bolmanda günde bir.
Gije-gündiz pikir edip men hakda,
Sähel gussa peýda bolsa gursakda,

ESGER ÄDIGINIŇ
GONJUNDAKY KITAP
Tolkunda gözlegin suw boýna çyk-da!
Keşbim suwa düşer, görüp gan-da dur,
Şeýdip ýatla, iň bolmanda günde bir.
...Menzil-menzil ýollar galar arada,
Daglar, çöller, köller galar arada,
Neman boýy nirde, Murgap nirede?!
Özüň munda, esger ýaryň ondadyr,
Ýatla meni, iň bolmanda günde bir.

larym gazetleriň käbirinde görnüp, ile
çyk yp ugrapdy.
Okuw y gut ar yp, Mar y şäh er in iň
mekdepleriniň birinde başlangyç synp
mugallymy bolup işe başlanyma köp
wagt geçmänkä, meni harby gulluga
çagyrdylar. Men ýaňrak öýlenipdim.
Üstesine-de harby gulluga alynsam,
«Edebiýat we sungat» ýaly öz söý
gül i gaz et imd en aýr ylj ag ym a, ony
wagtl y-wagt ynd a alyp bilm ej eg im e
gynanýardym. Şol döwür «Edebiýat
we sungatda» meniň gaýybana ha
lyp am has apl ap ýör en söýg ül i şa
hyrl ar ym G.Eziz ow yň, I.Nur yý ew iň,
A.Agab aý ew iň, H.Kul yý ew iň, G.Şa
myý ew iň gow ud an-gow y goşg ul ar y
çap edilýärdi.
Men harby gulluga gitsem, ol ýer
de söýgüli şahyrlarymyň goşgularyny
küýsejegimi bilýärdim. Şonuň üçinem
ýanymda göterip, okamak üçin gazetžurnallarda halap okan goşgularymy
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ü ýz ü ň s o ňk y
aýl arydy. Dum
ly-duşd a şah a
synd an tän en
sar y ýapr akl ar
üsti-üstüne düşüp, ýeri ba
gyrtlap ýatyrdy. Hersi goşa
ýumr uk mys al y gyz ar yş yp
duran enarlaryň agramyna
barly agaçlaryň baldaklary
ýere degsem-degsem diý
ýärdi. Obanyň gelin-gyzlary
nar ýygý ard y. Başl ar yn a
ak ýagl yk daňn an ýyg ym

güberibräk duranyny görüp, bir esger
aýdymynda aýdyl yş y ýal y: «Esgere
art yk goş-gol am ger ek däl» diý ip,
kitaby aýyrdardylar. Ýöne birs al ym
dan ol ýene öz ýerini eýeleýärdi. Men
ondaky goşgulary meýdanlarda para
şýudymy serip, ýygnap, türgenleşik
geçip ýören mahal ymam, böl ümimiz
bilen arkamyz paraşýutly uçara mün
mäg e gar aş yp otur an ýerl er imd ede, sähel wagt taps am okaý ardym.
Özi-de bu kitaby okan mahalym her
gez ek, sähel purs atl ygam bols a, de
santç y esg er bol up Türkm en ist an a
gaýdyp gelýärdim. Kitapdaky Gowşut
Şamyýewiň harby gulluga barýan es
ger ýigidiň dilinden ýazan «Ýatla me
ni» goşgus yny okan mahal ym dagy
özümiň hut şol goşgudak y söýgül is i
bilen hoşlaşyp, harby gulluga barýan
ýig itd ig im e, «gök wag on yň gapd al y
bilen ylganyň» bolsa öz gelnimdigine
ynaný ardym.

bar gatd y. Gözl er i bil en
Narmeňlini gözläp, başagaý
bolup duran Şadyýan sypsa
kaýyl bolup:
— Işl em äg e geld im —
diýip, başdansowma jogap
berdi.
— Han y, ond a, geç hol
agaj a, gyzl ard an az ýyg
maj ak bol aw er i — diý ip,
Umsagül Narmeňlä seredip
ýylgyryp goýberdi. Soňam
ýen e Şad yý an a ýüzl end i.
— Gat y ýad am as aň, işiň

Kitaby her gezek okanymda, hamala
özümi hem şol şahyrlaryň maslahatla
rynda oturan ýaly, ýakymly bir duýgyny
başdan geçirýärdim. «Şahyrlaryň ýüre
gi» kitap meniň dörediji adam bolmak
arzuwymyň irde-giçde hasyl boljagyna
ynam-höw es dör edý ärd i. Edeb iý at a
bolan yhlas-arzuwlarym soňra menem
öz arzyly-höwesli mekanym edebiýata
getirdi. Goşgular, hekaýadyr powest
ler, romanlar ýazyp, onlarça kitabyň
eýesi etdi.
Elim bil en taýý arl an şol kit ab ym
häzirem, elli ýyldan gowrak wagt bäri
meniň kitap tekjämde, öz ýazan kitap
larymyň arasynda, arzyly ýerde sak
lanýar. Wagtal-wagtal onuň saralan
sahypalaryny agtaryp, ondaky esger
döwrüm özüme höwür bolan, söýgü
li goşgularyma göz aýlap oturýaryn.
Şonda ýene-de özümi şol şahyrlaryň
masl ah at ynd a otur an ýal y duýs am,
ýene bir gezek desantçy esger bolup,
uçard an tows up, par aş ýud ym y de
päme gerip, ýere inip gelýän esgere
öwrülýärin.

Agageldi ALLANAZAROW,
ýazyjy.

KYSSA
ýan yn a bard y. Ol ýass yk
tirs ekl äp, çaý içip otur an
ýaşula ýüzlendi:
— Möwlam aga, kiçiräk
käk nar bilen baglanyşykly
bir row aý at aýd ypd yň yz.
Şony okap ýörkäm ýoldaş
laryma gürrüň berjek bolup,
hiç ýadyma salyp bilmedim.

Nar bişende
(Hekaýa)

çy gyzlardan biri nar ýygyp
ýörşüne her tüýsli gep ta
pyp, deň-duşlarynyň arma
syny ýetirýän ýalydy. Ol gyz
Umsagüldi.
Gyzlar biri-birinden çala
syndy. Olar sähel wagtda,
gaýraky narly mellegi doly
bold um etd il er. Ýyg ymç y
gyzlaryň biriniň beýleki gyz
lara meňzemeýän mawum
tyl gözl er i, ýak up gaşl ar y,
ýüzüne gelşip duran burnu
nyň çep ýanynda owunjak
goşa haly bardy. Al ýaňagy
enar yd y. Adyn a Narm eňl i
dakylmagam, meger şonuň
üçin bolmaly. Ol dymmady,
onuň ine-gan a jak-jakl ap
gülen wagtyna gabat gelen
ýokdy.
Ir-iýmişe baý deräniň de
ňine gelip, ulagdan düşen
ýaş ýigidiň çeşme suwun
dan ganan nar agaçlaryny
görüp göwni galkynjyrady.
Ol göni gyzlaryň duran ýe
rine gaýtdy.
Bu gel en Şad yý and y.
Şad yý an oba Med en iý et
öýünde işleýärdi. Birki ýyl
lykda medeniýet institutyny
tamamlap gelipdi. Ol gyzla
ra has golaý gelensoň:
— Armaň, gyzlar! — diýdi.
Oňa ähl i gyz dill eş en
ýaly:
— Bar bol, Şadyýan, özü
ňem arm a! — diý ip jog ap
berdiler.
— Aý, oglan, biz e kö
mekl eşm äg e gel äýd iňm i?
— diýip, Umsagül oňa ha

ahyrynda aýdymam aýdyp
berersiň-ä?
— Geregiňiz aýdym bol
sun.
— Eşitdiňizmi, gyzlar! Iş
den soň Şadyýanyň aýdym
laryny diňlemän gaýtmarys.
Şadyýan assyrynlyk bilen
Narm eňl in i synl ad y. Onuň
bilen gürleşmek isledi. Ýö
ne töwerekdäki gözlerden,
aýratyn-da Umsagülüň duz
luja dilinden çekinip, bu pi
kirinden el çekdi. Birsellem
der döküp işledi.
Ý aş ul ul a r b u j ü lg el e r
Magt ymg ul y şah yr yň torç
eden ýerleri bolmaly diýýär
ler. Şonuň üçinem bu ýeriň
dagy-daşlaryna-da yşka dü
şüp, ençeme eser döreden
Meňl i gyz yň nur an a keşb i
siňen ýaly syrly görünýärdi.
Gün ort anl yk edil ens oň,
Şad yý an gyz ykl y gürr üň
tam as y bil en ýaş ul ul ar yň

Täz ed en gürr üň ber ip bil
mezmisiňiz şony?
M ö wl a m a g a d ik el i p ,
jaýl aş ykl y oturý anç a, gyzgel inl er em onuň daş yn a
halk a boldul ar. Narmeňlem
gel ip olar a gol aý ýerd e
oturd y.
— Men bu gürrüňi garry
atamdan eşidipdim — diýip,
Möwl am aga söz e başl a
dy. — Gadym wagtlarda şu
töwerekde uly bir gala bo
lupdyr. Ol ýeriniň hökümda
rynyň Enar atly gözel gyzy
bolupdyr. Enaryň hem edil
özi ýal y owad an ken izl er i
bar eken. Hemişe bile seýil
edip ýören kyrk gyzyň was
py dünýä ýaýrapdyr.
Günlerde bir gün keseki
ýurduň şasy kyrk gyzly ga
lany ele salmagyň küýüne
düşüpdir. Duşman tüweleý
ýaly hüjüm edipdir, galada
gizlenen adamlar duşmana

berk gaýtawul bermegi ba
şar ypd yr. Ýön e duşm an yň
güýji agdyklyk edipdir. Duş
man goşunynyň serkerdesi
gala barýan suwuň ýoluny
kesd ir ipd ir. Gal ad ak yl ar
şonda-da per bermändirler.
Gal an yň gor agç yl ar yn yň
san y gitd ig iç e azal ypd yr.
Şonda hökümdaryň
gyz yd yr ken izl er i
erkek lybasyny ge
ýip mertlerçe söwe
şipdirler. Ahyrsoňy,
gala synýar. Ýöne merdana
gyzlaryň biri-de duşman eli
ne diri düşmändir.
Möwl am aga gürr üň iň
şu ýerine gelende sözüne
dyngy berip, birki gaýta çaý
owurtlady. Töwerekdäkiler
den ses-seda çykmady. Her
kes gürrüňiň yzyna garaşyp
otyrdy. Möwlam aga şondan
soň ýene-de gürrüňini do
wam etdirdi:
— Günleriň bir günem şol
galanyň ortasyndan üýtge
şik bir agaç gögeripdir. Ol
gülläp, miwe getiripdir. Mi
weleriň depesindäki ýiti uçly
iňňejikleri altyn täje meňze
se, gymmatbaha daşjagaz
lar deýin öwşün atýan gyzyl
dän el er in iň bir-bir in e örän
çalymdaşlygy hem jebisligi
adamlara dogumly, gaýduw
syz kyrk gyzy ýatladypdyr.
Şonuň üçin hem kyrk gyzyň
horm at yn a bu miw ä enar
diýip at beripdirler.
Nar eký än hoj al ykl ar yň
hasyl ýygnap başlanlaryn
da, ilk i bil en, miw än iň bir
çan ag yn y goňş y-gol am a
paýl am akl ar y-da şol gyz
laryň hatyrasyny saklandy
gymyşyn — diýip, Möwlam
aga sözüni tamamlady.
Hiç kesden ses-seda çy
kanokdy. Şadyýan assyryn
lyk bilen Narmeňlä seretdi.
Ýöne hekaýatyň täsirinden
çykyp bilmän oturan gyzyň
gab ag y ýerd en galm ad y.
H e mm el e r, h a td a a lç a k
Ums ag ül em ýüz ün i aşak
salyp otyrdy. Magşugy bilen
nazar sataşdyryp bilmänine
gyn ans a-da, Şad yý an öz
ýan ynd an gelj ekk i bagtl y
günleri hakynda göwün ýü
würdip, pikire batdy.

Goçy ANNASÄHEDOW,
ýazyjy.
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«Dostum diýip
				gatnaşsam-da
köp bilen...»
T
ejende neşir edilýän «Oba dur
muşy» etrap gazetiniň redaksi
ýasynda geçirilen ýaş ýazyjynyň
gün ün e gatn aşm ag a çak yl yk
alan pursatlarym men entek orta
mekd eb iň okuwç ys yd ym. Ser ed ip oturs am,
bu çärä gatnaşýanlaryň iň körpesi ekenim.
Ýaşlyk ýygralygy, çekinjeňligi bilen bir gyrada
oturdym. Aşgabatdan gelen wekil bilen gaze
tiň şol mahalky redaktory Aman Garahanow
tanyşdyrdy. Ol:
— Ynha, siziň goşgularyňyza, hekaýalaryňy
za baha bermek üçin merkezden şahyr Ylýas
Hommadow ýörite gelipdir — diýdi-de, pes boý
ly, agajet, uçganaklap duran ýigide söz berdi.
Ylýas Hommadow ýaş awtorlaryň goşgula
ryny ýeke-ýeke diňledi, olaryň üstünlikli tarap
laryny-da, kemçiliklerinem görkezdi. Göwnüne
has ýar an goşg ul ar y etr ap gaz et ind e çap
etmek üçin saýlap berdi. Merkezi gazetlerde
çykarmak üçin ýany bilenem alyp gitdi.
Çäre gutaransoň, Aman aga bizi alyp galyp,
ýörite gazet bilen aragatnaşyk saklamagy mas
lahat berdi. Bu meniň gazetiň redaktory Aman
Garahanowy ilkinji gezek görşümdi. Ýogsam
şol döwürlerem gazetiň sahypalarynda ownuk
ly-irili habarlar bilen yzygiderli çykyş edýärdim.
Şol gezekki duşuşyk biziň ýüzümizi açdy diý
sem, öte geçdigim bolmaz. Sebäbi gazet bilen
gatnaşyk, ol ýerde işleýän ýaşuly žurnalistler
bilen duşuşyklar biziň taplanmagymyza aýra
tyn täsir etdi. Aman Garahanowyň, Muhammet
Söýünowyň atlary ol mahallar diňe bir etrapda
däl, eýsem, ýurt içinde hem tanalýardy. Aman
aganyň «Sergin şemal» atly oçerkler ýygyn
dysy özbaşyna kitap hökmünde köpçülikleýin
nusgalykda neşir edilip, okyjylara hödürlenip
di. Muhammet Söýünowyň galamyndan çykan
eserler bolsa ýurdumyzyň belli neşirlerinde
yzygiderli görnüp durdy. Bu iki galamgäriň bize
— ýaşlara beren sapaklary juda köpdi, täsirlidi.
Aýratyn hem Aman Garahanowyň mylaýymlyk
bilen beren öwüt-nesihatlary bizi galama ykjam
ýapyşmaga iterdi.
— Şahyr bolmak üçin gazetiň mekdebini
geçmek, bir okuw jaýyny gutaran ýalydyr. Ga
zet uly halypadyr. Eli galam tutup, oňa imri
nenleriň ýakyn hossary, dostudyr. Ynha, Kerim
Gurbannepes munuň janly şaýadydyr — diýip,
Aman aga söw er dost un yň adyn y ýyg y-ýy
gydan tutardy. Onuň bilen etrap gazetinde,
ir mahallar Tejende neşir edilen «Garagum
gurluş ykç ys y» atly köptiražly gazetde işlän
döwürlerini ýatlardy, gyzykly gürrüňler bererdi.
Bu zatlar biziň üçin bahasyna ýetip bolmajak
sapakdy.
1976-njy ýylda şol mahalky M.Gorkiý adyn
daky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap,
Tejen şäher bilim bölüminiň ygtyýaryna işe ibe
rildim. Ýaş hünärmen-mugallymlaryň bir topary
bolup bilim bölümine baranymyzda, bizi bölü
miň müdiriniň kabul etjekdigini aýtdylar. Ýaşlyk
badyhowalygydyr-da, müdiriň kabulhanasyna
men ilkinji bolup girdim. Görsem, ynha, köne
tanşym, has dogrusy, ilkinji halypam Aman Ga
rahanow şol salyhatlylygy, mylaýymlylygy bilen
ýylgyryp otyr. Meniň göz öňüme 7-8 ýyl ozalky
redaksiýada bolan şol duşuşyk geldi. Aman
aganyň hem ýadyna şol pursat düşen bolsa
gerek. Ol gürrüňe meniň adymy tutup başlady:
— Nowruz bilen-ä biz köne tanyş, galamdaş,
galanlaryňyzam, hany, özüňizi tanadyň!
Ýaş mugallymlar çekinjeňlik bilen özlerini ta
natdylar. Aman aga olaryň haýsy mekdebe işe
iberilýändigini yglan edensoň, maňa ýüzlendi:
— Nowruz, seniň ýeriň-ä gazetiň redaksiýa
sy bolmaly welin, häzirlikçe gazet çykanok. In
diki ýyldan çykaýmagy ähtimal. Oňa çenli mu
gallym bol-da işläber, ýöne galamyňy goýma.
Aman aga bilen gatnaşygymyz şondan soň
has ýygj aml aşd y. Ýaş ul y bil en her gez ekk i
duşuşyga sabyrsyz garaşýardyk. Ol öz galam
daş dostlary barada gyzykly gürrüňler bererdi.
Ylaýta-da, Kerim şahyr hakynda gürrüň etmegi
gowy görerdi.
«Kerim bilen ýaşlygymyz bir ýerräkde ge
çensoň, onuň bilen gaty öwrenişdik. Ol näme

ýazsa, ilki maňa görkezerdi. Menem, näme,
hem iş e onuň goşg ul ar ynd an haýs yd yr bir
kemçilik ýa bärdengaýtma gözleýärdim. Se
bäbi Kerimiň islegi şoldy. Ýazan zady barada
diňe öwgüli sözleri aýtsaň halamazdy. Keri
miň goşgulary tutuwbaşdan halkylygy bilen

Nurmyrat
SARYHANOW.
tap aw utl aný ard y. Bir zad y gaz et e çykd yg y
sesl enm e tap ard y. Biz em ons oň ony ma
hab atl and yr yp başl ard yk. Şah yr hiç haç an
ýüzüne öwseler halamazdy. Onsoň gözlerini
gyrp-gyrp edip: «Gowy okam an aýdýaňyz»
diýip nägile bolardy. Onsoň biz näçe kyn hem
bols a, onuň goşg ul ar ynd an ýetm ez ýer in i
tapjak bolup kösenerdik. Herhal bir zat diýip
galardyk. Ýaş şahyr-da, käýerde bärdenem
gaýdyberýär. Şonda ony berk tankyt astyna
alardym. Şahyr muňa hezil edinip gülerdi-de:
«Ine, munyň bolýa» diýerdi. Adam-da, bizi
ňem öteräk tankyt eden ýerimiz bolýandyr-da,
şonda Kerim: «Zabun kritik» diýip degşerdi.
Soň ol Aşg ab ad a gitd i, gaz et-žurn allar yň
redaksiýalarynda işleýärkä-de «Pikiriňi aýt»
diý ip, gaz et e, žurn ala çyk an goşg ular yn y,
neşir edilen kitaplaryny ibererdi. Kerim bilen
dostl ug ym yz uzak ýyll ard an bär i miz em än
dowam edýär. Şahyr Tejene ýoly düşse, öýe
sowulman, meni görmän gitmez. Bizem Aş
gabada barsak şeýle».
Hawa, Aman aga dosty Kerim şahyr ha
kynda kän gürrüň bererdi. Bir gezek iki dostuň
duşuşygyna, olaryň özara ýürekdeş gürrüň
çil ig in e gatn aşm ak bagt y biz e-de miý ess er
etdi. Hemişe şadyýan görünýän Kerim aga:
«Oglanlar, Aman aga ýeke biz bilen dost bolup
gatnaşýandyr öýtmäň, uly ýazyjylar bilenem
gatnaşygy bardyr muň — diýip güldi. Biz so
ragly nazarymyzy onda egledik. Aman aga bir
zady ýadyna saljak bolýan ýaly dymdy. Dostu
nyň häsiýetine belet Kerim aga kömege ýetişdi.
«Hany, Nurmyrat Saryhanow bilen dostlugyňy
aýt-da!».
Aman aga agras ýüzüni çalaja galdyryp:
«Men o barada ýörite powestem ýazdym ahy
ry» diýdi. Kerim aga bekine tutdy: «Powestiňi
mend en başg a okan bard yr öýdý äňm i, aý
dyber» diýip ýylgyrdy. Aman aga iş stolunyň
tah yl ynd an çyk ar an golý azm as yn y “alyň,
görüň” diýýän terzde öňe süýşürdi. Ol «Nur
myrat Saryhanow» atly dokumental powestiň
golýazmasydy. Kerim aga ozal belet eseriniň
ilkinji «Tanyşlyk» atly bölümini eline aldy-da
bize uzatdy. Onda iki adamyň küşt oýnap otu
ran pursaty beýan edilýärdi: «...Meniň gar
şydaşym orta boýlurak, arryklaç, ýaş çaky
kyrk yň onun a gol aýl an, ark an gaýt ar yl an

Şemşat

ösgün gara saçlary timarlanyp daralan, örän
salyhatly adam. Egnindäki ýakasy nagyş
ly ukrain köýnegi özüne biçilip tikilen ýaly.
Sünnälenip ütüklenen çal jalbarynyň epinleri
ýazylyşyp ugrapdyr. Aýagyndaky ak köwşün
de gara tegmiller göze ilýär. Ol aýbogdaşyny
gurup sarsman otyr. Her göçümini paýhasly
göçýär. Göç arasynda küştçüleriň diýäýjek
gürrüňlerini tapyp, oýna şowhun bermegem
unudanok. Men birden seresapsyz göç et
dim. Ak mallaryň eýesi pyýadany ilki sürdi.
Men çykalga gözläp, köp pikir etdim. Onsuz
hem yrsarap oturan garşydaşym dil hüjümi
ne geçdi:
— Jahyl, sen göç edýänçäň, bazarlap ge
läýsem diýýän. Sargajak zadyň ýokdur-da?!
Töwerekde gülki gatyşykly sesler ýaňlan
dy. Göwnümi bire baglap, göçjek malyma
elimi uzadanym hem şoldy welin:
— Saryhanow, barlaga geliň — diýen gar
jaşyk ses eşidilen ýaly boldy. Men öz adym
tutulýandyr öýdüp, ses gelýän tarapa üşe
rildim. Küşt söýüjileriň gülküsi ýatyşandan
soň, ses ýene gaýtalandy:
— Saryhanow, barlaga.
Küşdi alkymlap oturanlaryň biri meniň gar
şydaşyma dykgatly garap:
— Nurmyrat, ýet, seni çagyrýarlar — diýdi.
Ýazyjy bilen ilkinji tanyşlyk 1942-nji ýylyň
18-nji awgustynda Mary şäherinde bolupdy»...

Dostum diýip gatnaşsam-da köp bilen,
Söweşdäki ýaly dosty görmedim.
Durdy HALDURDY,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

Ana, şol günden soň Nurmyrat Saryhanow
bilen Aman Garahanowyň bilelikdäki söweş
ýoly, üstesine-de dostlugy başlanypdyr».
Kerim aganyň aýdanlaryny Aman aga ýyl
gyryp, baş atyp tassyklady. Biz gulagymyza
ynanmadyk. Göz öňümize bolsa türkmeniň uly
söz ussady Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür
bagşy» powesti esasynda döredilen meşhur
film geldi. Guba düýesini bir kitaba çalşan Wel
myrat aganyň keşbi janlandy. Edil şu pursat
Aman aganyň bir nokada dikilen nazarynda
bolsa yzda galan uruş ýyllary, Nurmyrat Sary
hanowly günler ör-boýuna galdy.
Aman Garahanow bilen Nurmyrat Saryha
now pul emý otç yl ar y taýý arl aý an merk ezd e
1942-nji ýylyň awgustyndan tä 1943-nji ýylyň
13-nji apreline çenli bile okaýarlar. Olar 2-nji
Ukraina frontunyň 409-njy diwiziýasynyň 684nji atyj yl yk polk und a bil e söw eş e girý ärl er.
Aman Garahanow bölüme serkerdelik edipdir.
Dnepriň boýundaky «Werhowsewo» diýen de
mir ýol duralgasyny nemes basybalyjylaryndan
azat etmek ugrundaky söweşleriň birinde agyr
ýaralanýar. Atly aý gowrak Kemerowa şäherin
däki gospitallaryň birinde bejergi alýar. Emma
düşen ýara oňa söweş meýdanyna dolanmaga
mümkinçilik bermeýär. Ol Watançylyk urşunyň
2-nji topara degişli maýyby bolup dogduk Di
ýaryna — Tejeniň Gowkyzereň obasyna dolan
maly bolýar. Şeýdibem iki galamdaşyň durmuş
ýollary aýra düşýär.
Aman Garahanow frontdan gelenden soň,
obada mugallym bolup işleýär. Günleriň birinde
oba hatgatnadyjysynyň getiren gazetleriniň biri
niň içki sahypasyna N.Saryhanowyň Moldawiýa
ny azat etmek ugrundaky söweşleriň birinde gah
rymanlarça wepat bolandygy baradaky habary
okap, gaty gynanýar. Ana, şol günden başlap ol
söweşdeş dosty hakynda uly göwrümli eser dö
retmegiň aladasy bilen ýaşap başlaýar. Elbetde,
ellinji ýyllaryň aýagynda «Oba durmuşy» etrap
gazetinde işlemegi, Türkmenistan radiosynda
habarçy bolmagy Aman aganyň galamyny ezber

Adam atlar yny öwr ený än ylym (ono
mastika) tar yh ylmynyň bir ugr y bolup,
gyzykly, çylşyr ymly hem-de halklar yň dur
muş-ykdysady ýagdaýy bilen baglanyşykly
meseleleri äşgär edýär. Türkmenlerde at
dakmak barada «Gorkut ata» eposynda hem
bellenilýär. Dakylan adam atlar y olar yň
ýaş, tejribe, dereje, ukyp-başarnygyna görä
üýtgäpdir. Oglanlyk döwründe lakam, ýet
ginjeklikde dereje, ýigitlikde titul, hanlykda
gozgalmaýan emläk we mülk esasynda at
göteripdirler.
Türkmen gelin-gyzlarynyň atlary asman
jisimleri, ýer-ýurt, haýwan, ösümlik atlary
bilen baglanyşykly bolupdyr. Şolaryň arasyn
da giňden ýaýran gyz ady hem Şemşatdyr.
Alymlar Şemşat adynyň syrly taraplaryny
açyp görkezmäge synanyşýarlar.

işletmegine ýardam edýär. Şeýlelikde, onuň sö
Söweşdeş dostuň
weşdeş ýoldaşy Saryhanow baradaky eseriniň
mazarynyň başynda
bölekleriniň şol mahalky «Sowet edebiýaty»
(häzirki «Garagum») žurnalynyň, «Edebiýat we
ýazylan goşgy
sungat» gazetiniň üsti bilen okyjylara ýetirilýär.
Okyjylardan şol döwürde gelen hatlar, sowallar
Bu mazarda 106-laň ady bar,
ussat ýazyjynyň ykbalyndaky gyzykly sahypalary
Şonça gerçek jaýlanypdyr bu ýerde.
bilmek baradaky höwesler Aman aga söweş
Sessiz mazar, bir mukaddes ýer eken,
deş dostunyň wepat bolan ýerine gidip görmek
Delakeuda, Dnestrden ilerde.
baradaky arzuwy oýarýar. Ýaşuly žurnalistiň
bu arzuwy 1982-nji ýylda hasyl bolýar. Ol öňki
Moldawiýa Respublika
Gerçekleň mert ölüminden gür berýär,
synyň Bender raýony
Poslan pişeň, jonnuk awtomatlary.
nyň Delakeu obasynyň
Henizlerem howur berýär mazara,
golaýyndaky doganlyk
Ahmyr galan ýürekleriniň otlary.
mazarda ýatan ýazyjy
nyň guburyna gül des
Zer hat bilen ýazylypdyr diwara,
selerini goýup gaýdýar.
Gahrymanlaň harby çini, atlary.
Ine, biz iň Aman aga
hakyndaky şu maglu
Ýarlarynyň başujunda gül goýýar,
matl ar y bilm eg im iz e
Daşdan gelen ak saç perizatlary...
halypa şahyrymyz Ke
rim Gurb ann ep es ow
Orta boýly, dogumly bir kişidiň,
sebäp boldy.
Ýazyjydyň, çyn esgerdiň, sadadyň.
Tej en şäh er bil im
«Men-men» diýip ýörmeseň-de, halypam!
böl üm in iň müd ir ik äUllakan bir ýola eltýän ýodadyň.
de, etrap häkimliginiň
jog apk är işg är ik ä-de,
horm atl y dynç alyş
Çepiksidiň, ýöne goçak kişidiň,
wagtynda-da biz Aman
Atyň kellesi deý uly ýürekli.
Aman Jeňiň ummanynda öňe ýüzerdiň,
a g an y u n u tm ad y k .
GARAHANOW. Käte sally, käte goşa kürekli.
Onuň ýanyna ýygy-ýy
gydan baryp, özümizi
gyzyklandyrýan meseleler bilen ýüzlenerdik.
Uruş diýlen uruş bolýar, geňlik däl,
Aman aga aşa sowatly adamdy, zehinli žur
Telbe bolmak, ýaralanmak, jan bermek.
nalistdi, salyhatlydy, köp geplemezdi. Islendik
Seniň üçin diňe bir zat geňlikdi —
meseläniň ahyryna göz ýetirmän, ol barada
öz pikirini aýtmaga howlukmazdy. Biziň üçin
Söweş güni ýöwsellemek, ýan bermek.
ol haýsy wezipede bolsa-da, ilkinji nobatda,
halypa žurnalistdi. Bize, elimizden tutup diýen
Garap durun segseninji setirde,
ýaly, gazet işini, žurnalistikany, çeper döredi
Ideýänim, mährem bir at göründi.
jiligi öwreden halypady. Üstesine-de, Kerim
Rýadawoý Saryhanow Nurmyrat,
şahyr ýaly ussatlar bilen ilki tanyşdyran, diňe
Eý, gahryman, habaryňy ber indi.
bir tanyşdyrmak hem däl, eýsem, dostlaşdy
ran adamdy.
Ýaralandym, aýra düşdük güýz güni,
Tejenli ýaş ýazyjy-şahyrlaryň, eline galam
alan žurnalistleriň tas hemmesiniň halypasy
Göz öňümde garap-garap galanyň.
Aman agady. Bizden ekabyrrak galamgärler
Aýakda däl, başda gezen goç ogul,
Annaberdi Akgaýewiň, Rejepgeldi Gurdowyň,
Belli boldy seň bu dünýä geleniň.
Tagan Abaýewiň, deň-duş galamdaşlarymyz
Derýa Aşyrowyň, Silgeldi Akmyradowyň hem
Kämillikde serkerdeçe bardyň sen,
ilki halypasy Aman aga bolupdy.
Çeýelikde misli ýagly gaýyşdyň.
Arada «Edebiýat we sungat» gazetiniň öň
Esger dostlaň dili bilen aýtsam:
räkki ýyllardaky sanlaryny synlap otyryşyma,
Bütin polky haýran edip söweşdiň.
«Ýagşy adam ýatdan çykmaz» diýen rubrika
bilen berlen «Salyhatly ýoldaş, ajaýyp dost» atly
ýazga hem onuň aşagynda berlen goşga gözüm
Menem saňa «Mähek daşy» diýerdim,
düşdi. Ýazgynyň başlanýan ýerinde goýlan sura
Sebäp senden bir bijaý gep çykmandy.
ta seredip, onuň Aman agadygyna göz ýetirdim.
Köp zat eken bileniňi ulanmak,
Ýazgynyň awtorynyň Kerim Gurbannepesow
Seniň üçin hökmandanam hökmandy.
dygy bolsa mende bu ýazgyny haýal etmän
okamaga isleg döretdi. Onda şeýle sözler bardy:
Görmesemem magat bildim bir zady,
«Bu goşgy Aman Garahanowyň arhiwin
Delakeuwa ýeňiş bilen ýetipsiň.
de saklanyp galypdyr. Ol özüniň söweşdeş
dosty, türkmeniň meşhur ýazyjysy Nurmy
Gerdeniňden ok degende ýykylyp,
rat Saryhanowyň Watan ugrunda söweşen
Hyrçyň dişläp, ýer bagyrtlap ýatypsyň.
hem-de gahrymanlarça wepat bolan ýerle
rine — Moldawiýa syýahata gidip gelipdi. Ol
Hyýalyňda bökdüripsiň, görmedik
şonda öz dostunyň ýatan ýeri — Delakeu
Gullukdakaň dünýä inen gyzyňy.
obasyndaky doganlyk mazaryna gül goýup
Hem diýipsiň: «Ödedimmi borjumy?»,
gaýdypdy. Aman Garahanow maňa bu ba
Ýat edipsiň Aşgabady — yzyňy.
rada kän gürrüňler beripdi.
Ynha, indi Aman Garahanowyň özi-de bi
ziň aramyzda ýok. Biz arada onuň mazarynyň
Ene ýere hem şolara imrinip,
başynda gül goýup gaýtdyk. Ol geçen ýylyň
Gaýrat edip aýak üste galypsyň.
tomsunda agyr keselden soň aradan çykdy.
Soňky demde baş şygary gaýtalap:
Aman Garahanow biziň galamdaş ýolda
«Watan üçin, öňe!» diýip ölüpsiň.
şymyzdy, söwer dostumyzdy. Ol respublikan
gazet-žurnallaryň sahypalarynda yzygiderli
Gamsyz ýatyň, ölme garşy duranlar,
çykyş edýärdi. N.Saryhanow hakynda po
Ýol bermeris täze jahan urşuna.
west ýazyp ýördi. (Powestiň bölekleri «Sowet
Täleýi ters il gözünden ir düşýär,
edebiýaty» žurnalynda çap edilipdi). Onuň
uly-uly arzuwlary bardy.
Kim daýansa ýaman päle, gurşuna.
Agras, sypaýy, salyhatly ýoldaş, türkmen
žurnalistleriniň hem-de ýazyjylarynyň oňat
Gamsyz ýatyň, eý, merdana ogullar,
görý än dost y, Beý ik Wat anç yl yk urş un yň
Indi Zemin goragçysy köpeldi.
wet er an y Aman Gar ah an ow yň öz söw eş
Haýyr ýeňýär şer işleriň baryny,
ýoldaşy Nurmyrat Saryhanow baradaky goş
Ene ýere gül tohumy sepildi.
gusyny gazetimizde çap edýäris.
Kerim GURBANNEPESOW.
Şu ýazgylaryň gazet sahypasynda peýda
bolan wagtyndan bäri-de kyrk ýyla basalykly
wagt geçipdir. Şeýle-de bolsa, ýürege ýakyn
adamlaryň ömri wagt bilen ölçelmeýär. Olar
kalplarda hemişelik orun alyp, bitiren nusga
lyk işleri hemişelik galýar. Olar ýatlanylmaga
mynasyp adamlardy.
Aman aganyň söwer dosty, parahatçylygy
sungat arkaly ebedi ýörelgä öwren Nurmyrat
Saryhanow hakyndaky goşgusynda hem şeýle
pikir öňe sürülýär.

Şemşat ady arap sözi bolup, «şems» —
Gün, şöhle we «şat» (şad) — dereje many
laryny aňladýar. Şemşat «Gün», «güneşli»,
kähalatlarda adamyň ömrüni goragçy periş
de manyny beripdir. Şemşat ady tatarlarda
Şamşad, gazaklarda Kamşat we türkmenler
de Şemşat görnüşlerde giňden ornaşypdyr.
Soltanşa Atanyýazowyň «Adam atlarynyň
sözlügi» kitabynda gyz ady Şemşat sözüne
örän gaty we owadan agajyň, ýagny «gör
megeý we jany gaty gyz» diýip düşündiriş
berilýär. Şeýle hem Şemşat («samşit») sö
züniň manysyny käbir alymlar pürli agaja
meňz edý ärler. Günd og ar edeb iý at ynyň
«Hatamnama» atly eserinde sahylygyň we
jomartlygyň waspy edilmek bilen, onuň
eýesi Hatam ibn Taý şa Ýemenliniň başdan
geçiren wakalary beýan edilýär. Bu kitapda
Aýnul-haýat (dirilik) çeşmesinden suw içen
daragtyň ady. «Şemşat nury» (Şemşat aga
jynyň nury) diýlip agzalýar. Süýt ýaly päk
suwunyň damjalary gözi görmeýän adamlara
damdyrylsa, olaryň göreçleriniň röwşenlejek
digi bellenilýär.

Nowruz GURBANMYRADOW.
«Edebiýat we sungat».

Erm en i tar yhç ys y Step an os Tar only
(XI asyr) «Asohik lakamly Stepanos Ta
ronlynyň ählumumy tar yhy» atly işinde
«Şamş at» atly uly we owad an şäh er iň
Karmogeniň paýt agt y bolandygyny, onuň
Ýewfrat derýasynyň ugr unda ýerleşendi
gini belleýär. Bu şäher barada seljuklar
döwrüniň tar yhy çeşmelerinde has hem
gyzykly maglumatlar bellenilip geçilýär.
Seljuklar zamanynda şeýle mäkäm duran
bu şäheriň belli weziri Sad-ed-Din Köpek
tarapyndan basylyp alnandygy ýatlanylýar.
XVI asyr yň tar yhçysy Ahmet ibn Lutfullah
(Mun adjim-baş y) «Jam i ad-Duw al» atly
işinde Arran welaýat ynyň üç bölege bölü
nip, şäheriň biri «Şimşat» ady bilen belli
bolandygyny belleýär.
Şu at bilen Garagoýunly we Akgoýunly
türkmenleriň döwründe hem ýer-ýurt ady
nyň bolandygyny taryhçylar tassyklaýarlar.
Olaryň içinde taryhçy Abu Bekr Tährany
(XIV—XV) «Akgoýunly türkmenleriniň ta
ryhy» (Kitaby Diýarbekriýe) atly kitabynda
Şemşat diýen ýeriň Baýburt bilen Harpertiň

Mährem dostlar, ezizlesek adyňyz,
Dostlugymyz baryp ýatan dostluk bor.
Sähel salym unudaýsak eger-de,
Biziň üçin kişilik däl, peslik bor.
Watanyňda höküm sürýär abatlyk,
Asman aýdyň, Gün güneşli, ýer abat.
Moldawýanyň gujagynda gamsyz ýat,
Türkmenleriň söwer ogly Nurmyrat.

Aman GARAHANOW,
1982 ý.

aralygynda, Myrat (Ýewfrat) derýasynyň ke
narynda ýerleşenligini belleýär.
Türkm enler iň geçm işd e gur an beý ik
döwletleri we ýaşan topraklary bilen bag
lanyşykly dürli maglumatlara, ýer-ýurt we
adam atlarynda duş gelmek bolýar. Şemşat
ady berkligiň, owadanlygyň, mizemezligiň
alamaty hökmünde kabul edilip, şahyrlaryň
goşgy setirlerinde, aýdymçylaryň dillerindede waspy ýetirilipdir. Mysal üçin, Seýitnazar
Seýdi «Şemşat» atly goşgusynda türkmen
gyzynyň owadanlygyny şeýle setirler bilen
wasp edýär:
Ýüzleriň Aýa meňzär, saçyň sünbüle, Şemşat,
Bag içinde meňzärsiň açylan güle, Şemşat...
Bu adyň ylahy düşündirişleriniň hem ga
bat gelmegi ylymda Şemşat adynyň öwreni
lişiniň giň mümkinçilikleriniň bardygyndan
habar berýär.
Bahar MÄMMEDOWA,
Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň Taryh we arheologiýa
institut ynyň uly ylmy işgäri.
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T

el ew id en iý ed e işl e
ýän döwr üm Bars a
gelm ez, Got urd ep e
barada eşitsem-de, ol
ýerl er i görm ek arz u
wym esli wagtlap, dürli sebäplere
görä yza süýşdi ýördi. Ahyr bir gün
awg ust aýl ar ynd a ökd e oper at or
Güýç Suhanlyýew hem-de režiss
ýor Kuwwat Saparow bilen döredi
jilik saparyna ýola düşdük.
Balk an ab atd an ilerl ig in e kül
terl äp barý an “RAF” kys yml y
awt oulagyň aýnasyndan töweregi

TÄZE KITAP

Asl ynd a, ilat yň ýerl er e şeýl e
göwn ej aý at ber işl er in e haýr an
galaýmaly. Bu pikirime Goturdepä
niň otsuz-çöpsüz galan gotur ýere
meňzäp duran keşbini synlap bar
şyma, men ýene bir ýola dolanm a
ly bold um. Bird en em birmah all ar
okap, ýadymda galan Şäher Bor
jakowyň goşgy setirleri hakydama
geldi:

Menzil-menzil aýlansaň-da,
Gözüň düşmez bir düýp çöpe.
Belki, şondan at alansyň,
Goturdepe, Goturdepe.

Teb ig at yň goýn und a

synlap barşyma, çölüň beýhuş edip
barýan gözel keşbine aşyk bolup
otyr yn. Edil sur atk eş iň eser i ýa
ly ajaýyp görnüşler erkiňi eliňden
alý ard y. Ýold aşl ar ym am sesl er in i
çyk arm an, teb ig at yň şeýl e owa
danlygyna maýyl bolup otyrdylar.
Operator ýigidimiz howanyň yssy
dyg yn a gar am azd an, aram-aram
ulagdan düşüp, sähranyň has aja
ýyp görnüşini ýazgy edýärdi.
Şol gidip barşymyza gözýetimde
peşäp duran düýä gözümiz düşdi.
Golaý baryp görsek, janawar suw
sapdyr-da, janhowluna şol ýerden
geçip gidýän içi suwly turbalaryň
bir in i paşm ag y bil en dep ip dur.
Onuň yhl asl yl yg ynd an-da bet er,
turbalaryň haýsysynyň içinden suw
geçýändigini bilşi geňdi. Sürüjimiz
Tagan aga ullakan suwly gaby alyp
ulagdan düşdi. Ol gabyň açyk ýerini
düýäniň agzyna tutdurmakçy boldy.
Emma “sähra gämisi” biziň uzak
ýola barýandygymyzy aňýan ýaly,
suw y içm äg e döwt al ap bolm ad y.
Men şonda düýe janawaryň çydam
lydygyna, mertdigine ýene bir ýola
göz ýetirdim. Her bir täsin pursaty
gözden sypdyrmaýan operatorymyz
düýäniň suw turbasyny deşmek üçin
paşmagyny ýadawsyz urup durşuny
ýazgy etdi. Biz ulaga münüp, ýolu
myzy dowam etdirdik.
Iş saparyna gaýtmankam, alym
Soltanşa Atanyýazowyň Barsagel
mez barada ýazanlaryny okapdym.
Alymyň täsin tebigatly çöl barada
ýazanlaryny ýatlap, töweregi syn
lap, ýaňky düýäniň bolup durşunyda göz öňüne getirip barşyma, bu
at bilen öz ýanymdan ylalaşanymy
duýman galdym.

Hawa, bu hakykatdanam, şeýle
bolmaly. Käýerlerde bir peşmegiň
tog al an yp barý an yn y gör äým e
seň, gözüň dokunar ýaly ösümlige
nazaryň düşenokdy. Gum depele
rinden aşyp barşymyza ahyrsoňy
nebit wyşkalaryna gözümiz düşdi.
Sähel wagtdanam ol ýerde zähmet
çekýänleriň arasyna bardyk. Şahyr
Gara Seýitliýewiň:

Ýeriň ýüreginden ýag alýan ynsan,
Senden gudrat alýar bu güýçli Watan.
Seňkidir gelejek, seňki bu döwran,
Dag göwsünden nebit alýan zor oglan
diý ip wasp yn y ýet irý än ýig itl er iň
armasyny berdik. Olar uzak ýoly sö
küp ýörite baranymyza begendiler.
Ep-esli salym gürrüň edip oturdyk.
Aňyrs y gör ünm eý än sähr ad a ne
bitçileriň durmuşy barada gepleşigi
ýazgy etdik.
Garaz, şol gezek tüýs tomaşaçyny
gyzyklandyraýjak, olaryň soragla
ryna jogap berip biläýjek gepleşigi
ýazgy etdik. Munuň-da sebäbi biz
şol gezek hut özümiziň esli wagtlap
kalbymyzda göterip gezen sowal
lar ym yz yň jog ab yn y agt ar ypd yk.
Agtarypdygam, tapypdygam. Bar
sagelmeziň, Goturdepäniň özboluşly
tebigatyny synlamagyň, olar barada
ýerli halkyň täsin gürrüňlerini diňle
megiň lezzeti aýratyndy. Çägesöw
ýerde jaýlaryň ýerleşişi, aňyrsy gö
rünmeýän tebigatyň özüneçekijiligi,
her ýerde seleňläp görünýän nebit
wyşkalarynyň hatary, ol ýerdäki joş
gunly zähmet, garaz, kalbyňy jadyla
ýan görnüşlerden aýrylyşmak kyn-da
bolsa, biz ýolumyzy dowam etdirdik.

Jumaberdi ART YKOW,
žurnalist.

“DÜNÝÄNIŇ YŞKY” KALPLARDA
Zeh inl i şah yr, ýaz yj y, dra
maturg, Türkmenistanyň halk
ýaz yj ys y Döwl etg eld i Ann a
myr ad ow özün iň ýür ekl er e
ýak yn eserl er i bil en okyj yl ar
köpçüliginiň söýgüsini gazan
dy. Onuň «Söýgi sallançagy»,
«Gara perişde» ýaly kitaplary
dürli ýaşdaky okyjylaryň agta
ryp, tapyp okaýan neşirlerine
öwrüldi.
Berkarar döwletimiziň bag
tyýarlyk döwründe Döwletgeldi
halypa has-da öndürijilikli dö
retd i. Bu döw ürd e onuň şy
gyrlarydyr poemalary bilen bir
hatarda kyssa eserleriniň-de uly
toplumy okyjylara ýetirildi. Ine,

Türkmen döwlet neşirýat gullu
gy tarapyndan ýakynda çapdan
çykarylan «Dünýäniň yşky» atly
täze kitabynda-da Döwletgeldi
Annamyradowyň proza eserleri
ýerleşdirilipdir. Ol eserler, haly
pa ýazyjynyň ähli döredijiligine
mahs us bolş y ýal y, gar aş yl
madyk öwrümlerdir çözgütlere,
nowella häsiýetli wakalara baý
lygy, inçe duýga ýugrulandygy
bilen tapawutlanýar. Proza bilen
poeziýanyň arasynda salnan
özboluşly köprini ýada salýan
ol nowellalardyr hekaýalarda,
esselerdir miniatýuralarda adam eserler prozada ýazylan poeziýa
ykbaly inçe lirizmiň üsti bilen diýsek ýalňyş bolmasa gerek.
täze öwüşginlerde açylýar. Ol Awtoryň çaga psihologiýasyny

Tomus paslynda howanyň
gyzgyn, epgekli bolmagy bi
ziň tebigatymyza mahsusdyr.
Şeýle howada näme etmeli?
Günüň ýiti şöhlesinden
goranmak üçin saýawan ulan
maly.
Günüň dowamynda 1,5-2
litr arassa suw içmeli.
Ýeňil we ýokumly nahar
lary iýmeli.
Baş açyk halda gezmeli
däl.
Ýagty reňkdäki we nah
lybaslary geýmeli.
Gündiz sagat 11:00-den
17:00 aralygynda Günüň aşa
gynda gezelenç etmeli däl.
Gyz yp gelip howa
sazlaýjynyň aşagynda durma
ly däl.
Daşardan gelip sowuk
suw içmeli däl.

Gan basyşyňy gözegçilik
de saklamaly.
Eger Gün urmanyň alamat
lary, ýagny:
Gyzgynyň ýokarlanmagy,
ýüregiň çalt urmagy, kellagy
ry, baş aýlanma, ysgynsyzlyk,
huşuňy ýitirmek, uka meýilli
lik, gulaklar yň şaňlamasy ýaly
ýagd aýl ar duý uld yg y haý al
etmän maşgala lukmanyna ýüz
tutmaly.
Şeýle-de howadak y to
zan bölejiklerinden goranmak
üçin agyz-bur un ört ükl er in i
dakynmaly.
Şu aýdylanlary berjaý etse
ňiz, güneşli tomus siziň sagly
gyňyza saglyk goşar.
Mamajan BEKMYRADOWA,
Aşgabat şäherindäki
Bejeriş-sagaldyş
hassahanasynyň lukmany.

IÝMIT WE SAGLYK

Nahary wagtly-wagtyn
da edinm ek saglyk üçin
peýdalydyr.
Nah ar iýen iň izd e aş
gazany üçe bölmeli: iýmit
üçin, suw üçin we dem
üçin. Aşa gyzgyn naharlary
we çüýrän miweleri iýmek
den saklanyň.
Pygamberimiz: «Nahar
dan soň gap-çanagy ýuwup
goýan adamyň öýlerine rys
gal-bereket ýagar» diýipdir.

Omar: «Aşgazanyňyzy
tag am bil en dold urm ak
dan saklanyň. Bu ýagdaý
süňňüňizi zaýalar, dertleri
döreder. Nahar iýip-içeni
ňizde tygşytly we kadaly
boluň. Bu süňňüňiziň sag
dyn bolmagy we tagamla
ryň isrip, zaýa bolmazlygy
üçin örän ähm iý etl id ir»
diýipdir.
Bukrat hekim: «Zyýan
beribiljek zatlary az iýmek

Aýdyşyk
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(Söz oýnatmak)
Şagal diý!
Şagal.
Etmäň galmagal!
Çaga diý!
Çaga.
Baraly baga!
Adam diý!
Adam.
Iýeli badam!
Ak un diý!
Ak un.
Ekeli gawun!
Käşir diý!
Käşir.
Bäşlikçi Aşyr!
Tagta diý!
Tagta.
Baýlygmyz pagta!

Kekene

Alabeder kekene,
Eneň gitdi ýekene.

Ataň gitdi tokaýa,
Hany, gir sen, çök öýe.

Suraty çeken
Jumamyrat Şamyradow.

Gülli jamyň getir sen,
Süýt bereli, otur sen!

Süýt ber
pişige
(Sanawaç)
Süýt ber pişige,
Suw guý meşige.
Guza ber peçek,
Goýna-da paçak.
Saňa-da kitap,
Hezil et okap!

lik, peýd al y zatl ar y aşa
köp iýeniňden haýyrlydyr»
diýipdir.
...Kim süňňi sagat bol
sa, öz ilinde howpsuz ýa
şasa, gündelik azyk-ow
katy hem tapdyryp dursa,
onuň üçin dünýä mülki ele
gelen ýalydyr.
Saglyk göze görünme
ýän perişde, gaýgy-gamyň
bir sagady bolsa ejizligiň
bir ýylyna barabardyr.

Agşamlyk naharyndan
soňra gezmelemek örän
peýdalydyr.
Suw y birdemd e ho
purdadyp içmek, bagryňa
zyý anl yd yr. Böl ek-böl ek
edip, arasynda dem alyp
içseň, hem-ä saglyk üçin
howps uz, hem-de jan a
ýaramlydyr.

Muhammet Gaýmaz
türkmeniň «Pygamber
tebipçiligi» atly kitabyndan.

Dünýäniň iň irki we iň abraýly kino
festiwallarynyň biri bolup durýan Kann
kinof est iw al y 74-nji gez ek ýeň ij il er i
yglan etdi. 17-nji iýulda bäsleşigiň ýa
pylyş dabarasynda adaty gyzyl haly
düşelen ýodajykdan Şeron Stoun, Tilda
Suinton, Milen Farmer, Meggi Džillen
hol, Spaýk Li, Rozamund Paýk, Adel
Ekz ark op ul os, Tah ar Rah im, Leon i
Hanne ýaly ussatlar geçdiler. Emin ag

KÄÝINÇ

Mugallym:
— Ataňa aýt, ertiriň özünde mekdebe gelsin.
— Atam gelsinmi ýa-da kakam? — diýip, oglanjyk
geň galyp soraýar.
— Ataň gelsin. Men oňa seniň öý işleriňi ýerine
ýetirende kakaň goýberen gödek ýalňyşlyklaryny gör
kezjek.

ÝEŇIJI

— Kaka, baýramçylyga bagyşlap mekdebimizde yl
gamak boýunça ýaryş boldy. Oňa menem gatnaşdym.
— Berekella! Ýeri, netije nähili?
— Aý, boljak, toparda ýedinji orny aldym.
— Tüweleme! Näçe adam bolup ylgadyňyz?
— Ýedi.

Toplan Gülşöhle REJEBOWA,
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

*
*
*
*
*
*
*

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.

Myrat HUDAÝGULYÝEW,
«Edebiýat we sungat».

Ynsan ömrüniň bezegi, ýagşy häsiýet bilen
birlikde söýýän hünärine eýe bolmakdyr. Bu
barada il arasynda şeýle aýtgy bar:
Bir bilimli adam ogullaryny nähili edip terbiýele
se gowy boljagyny Hoja Ýusup babadan sorapdyr.
Şonda ussat:
— Çagalaryňa bilim bermekden daşary hünär
öwret. Kesp-kärli bolmak ykbala tikilen iň ajaýyp ly
basdyr. Owadan lybasly adamlara seretmek ýakymly.
Edil şolar ýaly ynsan kesp-kärli, hünärli bolsa, il içinde
abraýy artar. Sebäbi hünär ömrüň zynatydyr diýipdir.

Demirçi

Ir zamanda Hakdan içen ylahy ylymly bir ýigit
bolupdyr. Oňa gaýypdan
owaz gelipdir. «Pylan
dagyň düýbünde gaý
nap sowan, daşa dönen
erginleriň bölegini al-da,

täzeden oda goýup, adamzat üçin haýyrly zatlar
ýasa».
Ýigit:
— Men näme ýasaýyn? — diýipdir.
— Ýaşaýan durmuşyňa seret, näme zerur bolsa
şony ýasa.
Ýigit sowan ergin hakda pikirlenip otyrka, eje
siniň sallançak ýüplerini syçan iýeni üçin zeýren
ýänini eşidip, doňan ergini otda sozup, sallançak
ýasapdyr. Atasynyň daş azalynyň ýere girmän
kösenýänini eşidip azal, gyz uýasynyň süňkden
ýasalan iňňede tikin tikmekde kynçylyk çekýänini
görüp, erginden iňňe ýasapdyr.
Şondan soň Owaz: «Indi saňa şol erginiň erki
ni berýäris. Sen demriň piri bolmaly» diýipdir. Ol
ýigdekçäniň ady Dawut ekeni...

Taýýarlan Oguljemal ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň at gazanan
medeniýet işgäri.

KANN KINOFESTIWALY — 2021

D eg i şm el e r

Gel, kekene, kekene,
Sagyp geldik çekene.

“Söý meni, söý, dünýä” ýaly
nowellalar, hekaýalar, miniatýu
ralardaky wakalar, gahrymanla
rynyň başdan geçirýän ahwal
lary tolgundyryjy, olar okyjynyň
duýgularyny lerzana getirýär.
Awtoryň döredijilik gözlegleriniň
miwesi bolan täze formadyr täze
mazmun bolsa eseriň gymmaty
ny, agramyny has-da artdyrýar.
Türkmenistanyň halk ýazy
jysy Döwletgeldi Annamyrado
wyň «Dünýäniň yşky» atly uly
göwrümli proza eseri kalplary
yşkdan doly ýaşlara we giň oky
jylar köpçüligine niýetlenendir.

Hünär — ömrüň zynaty

Gün şöhlesinden
goranalyň!

Çag al ar düný äs i
Kaýum TAŇRYGULYÝEW,
Türkmenistanyň
halk ýazyjysy.

öň ulan ylm ad yk görn üşl erd e
inçeden yzarlaýşy okyjyda ýiti
täsir galdyrýar.
Düný ä edeb iý at yn yň nus
galyk çeper öwrümlerini milli
öwüşg inl erd e beý an edý än
eserler okap başlanyňdan özü
ne imrindirýär. Olarda her bir
okyjy öz içki dünýäsine ýakyn
lyg y, ýür ekd eşl ig i, pik ird eşl i
gi, duýgudaşlygy tapyp biler.
“Dünýäniň yşkyndaky” yzygi
derliligi saklanylýan pursatlar
aýratynlykda-da, bitewülikde-de
ýaşamaga ukyply. “Täleý köp
rüsi”, “Çarhypelek”, “Jeňňel
kan un y”, “Köňl üm iň perw a
nasy”, “Sergezdan guwlar”,

zalaryna geçen ýylky ýatyrylan 73-nji
kinofestiwala baştutanlyk etmeli ame
rikaly režissýor we ssenarist Spaýk Li
ýolbaşçylyk etdi.
Leos Karaks, Pol Werhowen, Fran
sua Ozon, Ues Anders on, Žak Odiar
ýal y uss atl ar öz işl erini hödürl äns oň

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

lar, kinofestiwal yň baş baýragyna ki
miň mynasyp boljakdygy barada dürli
pikirler orta atylypdy. Pikir soraşmala
ra görä, Leos Karaks yň «Annett» atly
film i (baş keşpl erd e Adam Draýw er
hem-de Marion Kotiýý ar) ýeňij i bol ar
diýl ip çakl anyldy. Ýöne bil ermenl eriň
pikirleriniň emin agzalary tarapyndan
hasaba alynmaýandygyny “Altyn pal
ma şahajygyna”, “Titan” atly fransuz
film in iň myn as yp bolm ag y ýen e bir
ýol a äşg är etd i. Gyz ykl y ýer i, film iň
wak al ar y iň soňk y purs atl ar a çenl i
gizl inl ikde sakl anyldy.
Kin of est iw al yň emin agz al ar yn yň
baýragyna (Gran-pri) režissýor Ýuho
Kuosmaneniň “Kupe №:” we Asgar
Farhadiniň “Gahryman” atly filmleri
mynasyp boldy.
Şeýle-de şu baýraklar öz eýelerini
tapdy:
Iň gowy režissýor — Leos Karaks
(«Annett»)
Iň gowy erkek kişiniň keşbi — Ka
leb Lendri Džons («Nitram»)
Iň gowy zenan keşbi — Renata
Reýnswe («Dünýädäki pis adam»)
Iň go
w y ede
b i esas — «Men iň
ulagymyň başyna geç» (Rýusuke Ha
maguti we Takamasa Oe.)
Iň go
wy il
kin
ji ädim üçin al
tyn
kamera — «Murena» (Antoaneta Ku
siýanowiç).

Kin of est iw al Leo s Kar aks yň «An
nett» atl y film in iň görk ez il iş i bil en
açyldy. Ýapylyş filmi hökmünde bolsa
«Agent 117. Afrikadan söýgi bilen» atly
komediýa görkezildi.

Internet maglumatlary esasynda
taýýarlandy.

Baş redaktor
Ogulmaýsa
ALLABERDIÝEWA
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