CMYK

Türkmenistanyò Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

— MEDENIÝET HALKYŇ KALBYDYR.

№ 31

(4354).

2021-nji

DOSTL UK —
ASYLLY ÝÖR ELG E
Dostluk, goňşuçylyk däpdess url ar y eziz Diý ar ym yzd a
dünýä döwletleri bilen hyzmat
daşlygy ýola goýmakda aýdyň
ähmiýete eýedir.
Watanymyz dostlugyň, dogan
lygyň gülleýän bagtyýar mekany
dyr. Biz bu mekana gonak bolup
gel en e ýagş y arz uwl ar ym yz y
ýetirýäris. Halkymyzyň «Gelen —
döwlet» diýen aýtgysynyň düýp
manysy hem şondadyr. Häzirki
döwürde gadymy ata-babalary
myzyň mährinden, sahawatyn
dan bina bolan dost-doganlyk köprüsi barha berkeýär.
Dostluk — adamzadyň ýakynlaşmagynyň ýoly.
Dostluk — asylly ýörelgeleriň ebedi dowam etmeginiň ýoly.
Häzirki wagtda halkara giňişligindäki dostlukly gatnaşyklar
ösüşleri ýaýbaňlandyrmaga amatly ýagdaýy döredýär. Adamza
dyň döreden beýik taglymatlaryny durmuşa ornaşdyrmagyň ýoly
hem dostlukdadyr. Dostlugy beýan edýän ýörelgeleriň mazmuny
«Ilim-günüm bolmasa, Aýym-Günüm dogmasyn» diýen pähimde
çugdamlanýar. Çünki dostlaşmak diýmek, özüňden başgalar ba
rada alada edip bilmek ukybyň ykrar edilmegidir.
Häzirki döwürde dostluk bize dünýä ýüzünde pikirdeşlerimi
zi tapmaga kömek edýär. Dostlaryň başy jem bolanda, ýürekdeş
gürrüňdeşlik başlanýar. Ýürekdeş söhbetdeşlikler bolsa, adamyň
ömrüni uzaldýar. Dünýäde adamlaryň agzybir ýaşamagy, olaryň
ýürekdeş söhbetdeşlerini tapmaklary bilen baglydyr. Dostluk
dünýäni nurlandyrýar, düşünişmegi, ylalaşygy gazanmak üçin
ýol açýar.
Görnükli şahyr Mämmet Seýidowda şeýle setirler bardy:
— Pendim saňa, goý ýolunda başyňy,
Owal başda iliň bilen il bolgun!
Dostuň bolsun, dostsuz iýme aşyňy,
Ýola çyksaň, mertler bilen ýol bolgun!
Şu bentde wepalylyk düşünjesiniň doly mazmuny beýan edilip
dir. Adamyň ili bilen jebisligi, dosta wepalylygy, mertlige sarpasy
bu adamkärçiligiň iň asylly ýörelgeleriniň — watançylygyň beýan
edilmesidir.
Eziz Diýarymyzda bu gün durmuş daragty gül açýar.
Goý, dünýäde dost-doganlyk has-da berkesin!
Mähriban ata-babalarymyzyň bize galdyran adalat ýoly dowa
mat-dowam bolsun!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWYŇ
“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyndan.

ýylyň

30-njy

iýuly

Deňiz sen, derýa sen, göwün sen giňän,
Pähim sen, paýhas sen, çuňluk sen iňňän.
Bagt sen,
tagt sen, kalplary diňlän,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Gujur sen, gurbat sen, güýçli sen örän,
Säher sen, şäher sen, gaýtadan dörän.
Ojar sen,
ojak sen, otlary körän,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Täjim sen, tägim sen, aýdym-mukamly,
Görküm sen, erkim sen, arzuw-wysally.
Çynar sen,
enar sen, keremli dagly,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Höwesiň, öweziň, ömrüň bilen sen,
Berkarar, bagtyýar, döwrüň bilen sen.
Geçeniň,
geljegiň, özüň bilen sen,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Ýakym sen, ýakyn sen, ýaran sen, ýalkym,
Silim sen, suwum sen, saýam sen, salkyn.
Ýagty sen,
tagty sen,
		
bagty sen, halkyň,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Anna güni

Gar aşsyz Wat an ym,
Türkm en ist an ym!
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şan
ly 30 ýyllyk baýramy bilen Gahryman
Arkadagymyzy, bir başa bakýan agzy
bir ilimizi gyzgyn gutlaýaryn!
B a ýr a ml y g ü nl e r m ä hr ib a n
Arkadagymyzyň reýhana göwnünden
gaýdýan barlyklardyr, gülzarlyklardyr.
Buýsanja uýýan, guwanja göterýän gün
leriň hasabyna ýaşaýaň, hezilini-hezze
tini daşaýaň.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Wata
na-da, onuň süňňüni düzýän agzybir
halka-da, olara degişli bolan ähli gym
matlyklara-da, sözüň doly manysynda,
mynasyp eýe gerek. Şeýledigine mähri

ban hem Gahryman Arkadagymyz ýurt
başyna geçenden doly göz ýetirdik.
Türkmeniň geçen uzak menzilleriniň
şaýady bolan gymmatlyklar bu gün
beýik Ogluň arka durmagynda dünýä
ýaýyldy. Atyna-da, alabaýyna-da, duta
ryna-da, gyjagyna-da, halysyna-da... bu
gün dünýäniň buýsançly nazary düşdi.
Asyrlar ýaşap gelen bu barlyklaň bu
günki täze keşbe, many-mazmuna eýe
bolan ömrüne begenjimiz ýaşadýar bizi.
Erkana, Garaşsyz günlerimiziň eçil
ýän eşretine bagyşlanan söhbedimiň do
wamyny şahyr ýüregimiň şygra öwrülen
sesi bilen size ýetirmegi müwessa bildim.

Däne sen, derman sen, dogam sen, melhem,
Altyn sen, almaz sen, göwher sen, merjen.
Sen diýip ýaşaýa,
		
bilýärmiň, her dem,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Çasly sen, batly sen, akar sen, durman,
Tolkun sen, joşgun sen, dünýä sen umman.
Ezildim, berildim, men saňa gurban,
Garaşsyz Watanym,
Türkmenistanym!
		

Aýym sen, Günüm sen, agym sen, asman,
Bakjam sen, bossan sen, bagym sen, bagban.
Ömür sen, özüne bakyýa baglan,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Aýdyň sen, aýdym sen, nama sen, şygyr,
Eziz sen, eli:n sen, şeker sen, şirin,
Saňa jan goýulsa, men biridirin,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Ösüpler özgerdiň, synlanlar haýran,
Gülzara öwrüldi giň giden ýaýlaň,
Ýüzümi göreýin, sen meniň aýnam,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!
Düýnüm sen, güýzüm sen, şu günüm, ertäm,
Öçmesiz, göçmesiz, ýanmaly peltäm,
Göwnüňi nädipler alyp bilerkäm?!
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Gözellik, gönezlik, bar bolan päklik,
Ömüre, döwüre, berilen täklik.
Sen barlyk, sen baýlyk, men ýadygärlik,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Açyk sen, ajap sen, sähraýy ser sen,
Owaz sen, rowan sen, aýdym sen, heň sen.
Gujur sen, gojaman älemge deň sen,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Watan sen, jahan sen, eşret çag bilen,
Baky sen, bahar sen, Arkadag bilen,
Ýaşaýaň,
ýalkanýaň,
		
Ýürekýag bilen,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Heniz görülmedik eşret çagly sen,
Gahryman,
Mähriban
		
Arkadagly sen,
Beýik Ogluň ykbalyna bagly sen,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!

Kümüşi,
gülsuwy, zergäri saňa,
Baýlygy, bakjasy,
bar käni saňa.
		
Bererem men şu gün dünýäni saňa,
Garaşsyz Watanym,
		
Türkmenistanym!
Gözel ŞAGULYÝEWA,
Türkmenistanyň Gahr ymany.
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B AGT S E R PAÝ Y — A RK ADAG Y Ň Y KB A LL AR A Ý A PAN Y,
TÜRKMENISTAN — PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ WATANY.
BUÝSANÇNAMA
Berekella Polina! Kemal tapdyň käriňden,
Olimpiýa ýaryşy uzakda Diýaryňdan,
Döşüň kümüş medally, parlatdyň ýaşyl Tugy,
Älem bakdy ýeňşiňe, guwandy oguz kowmy.
Ýaşlyk nämä ukyply, görkezdiň güýç-kuwwatyň,

27-nji iýul tomsuň beýleki günleri ýaly adaty ýagdaýda başla
dy. Ýöne günorta çaglarynda adaty başlan gün täsinlige, gözellige
beslendi. «Günüň dogýan ýurdunda» lowurdan kümşüň şuglasy
müňlerçe kilometr uzaklykdaky Türkmenistany ýagtyltdy. Şol
ýalkym ähli watandaşlarymyzyň ýüregine taryhymyzdaky ilkinji
Olimpiýa medalynyň şuglasyny çaýdy. Şeýdip hem adaty ýag
daýda başlan gün sähel salymyň içinde taryha girdi oturyberdi.

27

-nji iýul — Koreýa Halk
Dem okr at ik Resp ub
likasynda Ýeňiş, Fin
landiýada Düýşler güni
hökmünde taryha girdi. 2012-nji

ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa
oýunlary hut şol günde başlapdy.
Lond on Olimp iad as ynd an 9 ýyl
soňra bolsa Türkmenistan Olimpi
ýa oýunlaryndaky ilkinji medalyny

ÝEŇIŞ SENIŇKI WATAN,
PÄLWAN GYZYŇ ADYNDAN
gazandy. Şeýlelikde, 2021-nji ýy
lyň 27-nji iýuly biziň döwletimizde
hemişelik ýatlanyljak taryhy senä
öwrüldi. Has takygy, şol gün To
kio — 2020 Olimpiýa oýunlaryna
gatn aşý an sport wek il iý et im iz iň
agzasy — 21 ýaşly agyr atletikaçy
türgen Polina Gurýewa 59 kilogra
ma çenli agram derejesinde çykyş
edip, küm üş med al a myn as yp
boldy. Bu şanly üstünlik diňe bir
milli sportumyzyň däl, eýsem, tutuş
ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar
bilen ýazyldy.
Ýaryşdan soň ilkinji duýgularyny
paýlaşan Polina ýeňşini hormatly
Prezidentimize we mukaddes Garaş
syzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna
bagyşlaýandygyny aýtdy. Tüweleme,
türgen hökmünde döwletlilik toýu
myza şundan uly sowgat bagyşlap
bolarmy?! Bu sowgadyňy tutuş taryh
depesine täç eder, türgen gyz!
Metbugat sahypalarynda hem
habar berlişi ýaly, biziň ildeşimiz
ştang an y göt erm eg iň iki görn ü
şiniň jemi boýunça 217 kilogram
agyrlygy eýgerdi. Öz agramy 59
kilograma ýeteňkirläberýän Polina
bir silkende 96, iteklemede bolsa
121 kilogram agyrlykdaky ştangany
başynyň üstüne göterdi. Bu sanla
ry diňe ýazmak aňsat, agyrlyklary
götermegiň jebrini bolsa, ýaryşda
gazanan üstünligine heniz özi hem

Dünýä belli ýaryşa, heniz ugrajak wagtyň,
Ýadyňdadyr Gahryman Arkadagyň aýdany,
“Arşa galdyryň — diýip — bu Watanyň adyny.
Sport gujur-gaýratdyr, gözbaşy gözelligiň,
Sagdynlyk ol ynsana, mekdebi ezberligiň”.
Tälim aldyň ussatdan, gysganmadyň wagtyňy,
Agyr atletikadan agtardyň sen bagtyňy.
Ýaponiýa — Tokio Günüň dogýan ýerinde,
Tomusky Olimpiýa, ýeňmek hemmäň serinde.
Çykan wagtyň bökjekläp, kän bolandyr geňlänler,
Soňra “Aperin!” diýdi, netijäni diňlänler,
“Türkmenistan, Gurýewa, eýe ikinji orna!”
Ör turanda märeke, ýürekler geldi ýerne.
Türgen juda mynasyp, ynha, kümüş medala,
Olimpiýa ýaryşy, ýeňiş seniň peýdaňa.
Ýeňiş seniňki, Watan, pälwan gyzyň adyndan,
Ol taryhda ilkinji, kim çykarar ýadyndan.
Şanly toýa sowgat bu, göwünleriň galkymy,
Guwandyrdy Watany, guwandyrdy halkymy.
Gutly bolsun, ýeňişiň, guwanmak nesip etsin!
Güllet türkmen sportun, çawy yklyma ýetsin!
Ýeňşiň mübärek bolsun, saňa ýeňiş ýaraşýar,
Nirede yhlas bolsa, diňe şonda ýeňiş bar.
Watan gyzy Polina, ýene şöhrat-şan saňa!
Guwanýar Türkmenisan, bu dogduk mekan saňa!
Nowruz GURBANMYRADOW,
«Edebiýat we sungat».

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Biziň maksadymyz türkmenistanlylar üçin, şeýle hem, Awaza daşary
ýurtlardan gelýän myhmanlar üçin dynç almak we jan saglygyny berkitmek
babatda örän oňaýly şertleri döretmekden ybarat bolup durýar.
bolan duşuşygyndan gözbaşyny alyp
gaýdýar. Şonda hormatly Prezidentimiz
deňiz ýakasyndaky bu şähere «Erkin
ykdysady zolak” diýlen derejäni bermek
baradaky başlangyjy öňe sürüpdi. Şon
dan kän wagt geçmänkä, has anygy, şol

Häzirki döwürde «Awaza” milli sy
ýahatçylyk zolagy diňe bir dynç almak
üçin ähmiýetli merkez bolman, eýsem,
halkara çäreleriň yzygiderli geçirilýän
ýerine öwrülýär. Bu ýerde sebit we hal
kara ähmiýetli möhüm meseleler ara
alnyp maslahatlaşylýar, olar boýunça
degişli çözgütler kabul edilýär. Olar
dan diňe käbirini ýatlamak arkaly-da,
goja Hazaryň türkmen kenarynyň äh
miý et in e, asyl, döwl et im iz iň halk ar a
gatnaşyklaryndaky ornuna aýdyň göz
ýetirmek mümkin. Ýadymyzdadyr, 2019njy ýyl yň awg ust aýynd a «Awaz a”
milli syýahatçylyk zolagynda hormatly

AWAZ A —
T

olkunlary geriş-geriş goja
deňziň güwwüldisine ýada gökde perwaz eýleýän
çarl akl ar yň owaz yn a bir
pursat diň salyp gördüňiz
mi?! Ruhubelentlik eçilýän şol sesleri
eger-de terjime etmeli bolsa, nämeleri
diýip bolardy?! Megerem, misilsiz
ol owazlar «Bu ýerler bagtyýarlygyň

awgustda ýene-de täze sahypa açylar. Ol
ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştu
tanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler.
Bu möhüm ähmiýetli çäräni ýokary gura
maçylyk derejesinde geçirmek boýunça
milli Liderimiz şu ýylyň 17-nji iýulynda
geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisiniň dowamynda degişli ýolbaşçy
lara anyk görkezmeleri berdi.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýakyn
günlerde «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda jemi 6 sany möhüm halkara
çäre geçiriler. Olar:
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanla
rynyň konsultatiw duşuşygyndan,

MYHM ANS ÖÝ ERL IG IŇ
TÜRKM EN NUSG AS Y

bir ýaryşmakdan ybarat däl. Ol tutuş
bir döwletiň ähli raýatlary bolup bir
deme goşulmak eken.
Türg enl er im iz iň şu gez ekk i
Olimpiýa oýunlaryndan medal bi
len dolanjakdygyna ilkinji bolup
horm atl y Prez id ent im iz ynand y.
Milli Liderimiz Olimpiýa oýunlaryna
gatnaşýan ýurdumyzyň sport we
kiliýetine ugradan Ýüzlenmesinde
şeýle diýipdi: «Mähriban türgen
lerimiziň XXXII tomusky Olimpiýa
oýunlarynda ajaýyp ýeňişleri ga
zanyp, mukaddes Garaşsyzlygy
myzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna
toý sowgatlary bilen geljekdiklerine,
sportda «Sagdynlyk. Ruhubelent
lik. Dostluk» şygaryny öňe sürýän
eziz Watanymyzyň — Garaşsyz,
hemişelik Bitarap Türkmenistanyň
sagdynlygyň we ruhubelentligiň ül
kesi hökmünde halkara derejedäki
abraýyny has-da belende göterjek
diklerine, şeýle-de türkmen spor
tuny Ýer ýüzünde şöhratlandyrjak
dyklaryna uly ynam bildirýärin».
Şol ynamy medal bilen ödän,
Polina, ýeňişleriň höwri kän bolsun!

Agageldi ITALMAZOW,
žurnalist.

Aziýa döwletleriniň medeniýet we sungat
ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk kon
sertini geçirmek göz öňünde tutulýar.
Halkara ähmiýetli çäreleri ýokary de
rejede guramak maksady bilen, ugurdaş
düzümler bilen bilelikde, medeni maksat
namany taýýarlamak boýunça degişli işler
alnyp barylýar. Artistleriň çykyşlarynda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe ýurdumyzyň ýeten belent sepgitleri,
halkymyzyň abadançylygy we hormatly
Prezidentimiziň baştutanlygynda ýur
dumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatna
şyklarynyň üstünlikli ösüşi öz beýanyny
tapar. Şeýle-de Türkmenbaşy Halkara
deňiz portuna degişli 9620 inedördül metr
meýdanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli
önümleriniň sergisi üçin gurnama işleri
alnyp barylýar. Onda milli pawilýonlary,
ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň hem-de Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň

zyň ajaýyp künjekleri, şol sanda «Awa
za» milli syýahatçylyk zolagy häzirki
wagtda diňe bir türkmen halkynyň däl,
eýsem, bütin dünýäniň, tutuş adamza
dyň göz guwanjyna öwrüldi. Gahryman
Arkadagymyzyň bu jenneti mekanda
adamzada hyzmat etjek syýahatçylyk
merk ez in i dör etm ek bar ad ak y baş
langyjy Türkmenistanyň öz ykdysady

ýylyň dekabr aýynda daşary ýurtlaryň
belli kompaniýalarynyň gatnaşmagynda
geçirilen biznes-forumda bu deňi-taýy
bolmadyk başlangyjyň durmuşa geçirilip
ugralmagyna badalga berlipdi. Hormatly
Prezidentimiz ol ýerde: «Biz Hazaryň ke
narynda peýda boljak milli syýahatçylyk
zolagyna «Awaza” adyny berdik” diýip,
milli syýahatçylyk pudagyny dünýä dere
jesine ýetirmek, şeýle hem, Hazar deň
ziniň ekologiýa taýdan arassa türkmen
kenarynyň baý tebigy mümkinçiliklerini
rej el i peýd al anm ak bar ad a anykd an
maksatnamalaýyn çykyş edipdi.
Gahryman Arkadagymyzyň täze dö
reýän milli syýahatçylyk zolagyna bu
ajaý yp ady dakm ak bar ad ak y net ij ä
gelmegi ýöne ýerden däl. Sebäbi ýerli
adamlaryň gürrüňini diňleseň, şeýle-de,
ylmy kitaplaryň sahypalaryny agtaryp
görseň, «Awaza” sözüniň gelip çykyşy
nyň «Owaz edýän tolkunlar” manysyny
aňladýandygyny bilmek bolýar. Haky
katdan hem, Awazanyň tolkunlarynyň
çalýan heňi tebigy simfoniýanyň owazy
bolup kalbyňa dolýar.

«

«

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň awgustynda
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jemi 6 sany möhüm
halkara çäre geçiriler. Olar:
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsulta
tiw duşuşygyndan,
Sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyndan,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisinden,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyndan,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagam
larynyň sergisinden,
Sebitiň ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly
baýramçylyk konsertinden ybaratdyr.
Olaryň ählisi Türkmenistanyň Merkezi Aziýada halkara
maslahatlaryň geçirilýän ýurdy hökmünde eýeleýän ornu
nyň barha pugtalanýandygyny görkezýär.

mesgeni”, «Bu kenarda dostlar bir
leşýär”, «Bu ýerde çagalaryň owazy,
bagtyň senasy bar...” diýen jümleleri
dile getirmelidir. Näme üçin?
Her bir türkmenistanla maglumdyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe gün-günden özgerýän Watanymy

ynanman oturan türgen gyz çekdi.
Ýöne Watan şeýle bir mukaddes
lik welin, onuň üçin ähli barlygyň
dan geçilýär. Biler bolsaňyz, Polina
Gurý ew a ömr ünd e ilk inj i gez ek
şeýle töwekgelçilik edip, heniz gö
termedik agramlaryny sargyt etdi.
«Mawy ýaýlymda» onuň ştanganyň
ýanyna nähili dogum bilen gelşini,
agyrlygy asmana göterensoň bolsa
guş bolup uçaýjak bolşuny siz hem
synlansyňyz. Eh, şol pursatlarmy?!
Polina agyrlygy götermek üçin ýaryş
meýdanyna çykanyndan, tä ony ba
şarýança, türgeniň özi bilen deň tol
gundyk. Oturanda oturdyk, eglende
egildik, türgeniň öz agramyndan iki
esseden hem agyr ştanga ýelek ýaly
asmana galanda, ho-ol göge galan
göwünlerimiziň yzyna düşüp, golaýgoltumymyzda kim bar bolsa gujak
lap begendik. Silterläp götermegiň
ikinji synanyşygynda 96 kilogram
agyrlygy birbada galdyryp bilmänin
de çeken ahmyrymyz hem hiç zadyň
çaky-çeni däldi. Polina ýurdumyzyň
taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medaly
gowşurylanda bolsa: «Boldy! Boldy!
Başardyk! Berekella, Polina!» diýip,
didämizi ýaşladyk. Ýok, sport diňe

mümkinçiliklerini ýokary derejede peý
dalanmagynyň, ägirt uly taslamalaryň
durmuşa geçirilmeginiň esasyny goýdy.
Bu tar yh y tasl am an yň «terj im eh al y”
2007-nji ýylyň maý aýynda Türkmenis
tanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň
Prezidentleriniň Türkmenbaşy şäherinde

Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Bi
rinji Hazar ykdysady forumy geçirilipdi. Bu
forum diňe bir Hazarýaka ýurtlary bilen
däl, eýsem, tutuş Ýewraziýa, GDA döwlet
leri bilen hyzmatdaşlykda täze sepgitleriň
başlangyjyna öwrüldi. Üstünlikli geçen
forumyň netijeleri boýunça dürli ugurlara
degişli jemi 57 resminama gol çekildi.
BMG tarapyndan bolsa halkara çäreleriň
netijelerini öz içine alýan Hazar ykdysady
forumynyň jemleýji Beýannamasy çap
edildi. Bu möhüm resminama abraýly hal
kara guramanyň Baş Assambleýasynyň
73-nji sessiýasynyň resminamasy hök
münde yglan edilmek bilen, guramanyň
resmi dillerinde hem çap edildi. Diňe şu
mysalyň özi hem bu sebitiň geosyýasy we
geoykdysady kuwwatynyň barha artýan
dygyna şaýatlyk edýär. Aslynda, Hazar
«bäşligine” goňşy döwletler hem, çäk
taýdan alysda ýerleşýän, ýöne bu ýerde
ykdysady bähbitleri bolan döwletler hem
şu sebitde bolup geçýän zatlaryň ählisine
uly gyzyklanma bildirýärler.
Hazaryň türkmen kenarynyň taryhynda
ýene sanlyja günden, has takyky, 6-njy

Sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dia
logyndan,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara
sergisinden,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady
forumyndan,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň
milli tagamlarynyň sergisinden,
Sebitiň ýurtlarynyň sungat ussatlary
nyň dabaraly baýramçylyk konsertinden
ybaratdyr.
Olaryň ählisi Türkmenistanyň Mer
kez i Aziý ad a halk ar a masl ah atl ar yň
geçirilýän ýurdy hökmünde eýeleýän
ornunyň barha pugtalanýandygyny gör
kezýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet
Baştutanymyz halkara çäreleri ýokary
derejede guramak maksady bilen, Gu
ramaçylyk toparyny hem döretdi.
Meýilleşdirilen halkara çäreleriň düzü
minde muzeý gymmatlyklarynyň we ama
ly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisini,
Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köş
günde hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagyndaky deňiz suw çüwdürimli seýil
gähde Türkmenistanyň hem-de Merkezi

agzalarynyň pawilýonlaryny ýerleşdirmek
meýilleşdirilýär.
Milli Liderimiz Garaşsyz, hemişelik Bi
tarap Türkmenistanyň sebit we halkara
ähmiýetli çäreleriň geçirilýän merkezine
öwrülendigini nazara alyp, meýilleşdiri
len halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk
derejesiniň üpjün edilmegine dahylly dü
zümleriň sazlaşykly işiniň ýola goýulmaly
dygyny belledi. Munuň özi «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşmagyň Wa
tany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygy
nyň 30 ýyllygyny dabaralandyrýan ýurdu
myzyň Merkezi Aziýa sebitinde eýeleýän
ornuny has-da pugtalandyrar.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý ar
lyk döwründe asuda we abadan ýur
dum yz yň deň iz ken ar yn yň göwh er i
— «Awaz a» milli syý ah atç yl yk zol a
gyny behişdi künjege öwren hormatly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, be
lent başy aman bolsun.

Bat yr KULIÝEW,
Magt ymguly adyndaky Türkmen
döwlet uniwersitetiniň žurnalistika
hünäriniň talyby.

CMYK
2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, anna

«Garaşs yzl yk —
buýs anj ymyzbagt ymyz»
atly bäsleşige

GARAŞSYZLYK —
BUÝSANJYMYZBAGTYMYZ
Garaşsyzlyk — buýsanjymyz-bagtymyz,
Ak daňlary müdimilik atardy.
Rowaç tapyp bu gün ykbal tagtymyz,
Arşa sary mertebämiz göterdi.
Şöhratlandy gadym türkmeniň ady,
Sarpamyz jahanda belende galyp.
Ynam, parahatlyk — göwünleň şady,
Zemin içre dostluk heňini çalyp.
Laýyk bilemizsoň dostluk sazyny,
Ykrar etdi dünýäň bütin milleti.
Kalplarda döredip ykbal ýazyny,
Bagtymyz daş ýaryp, göwün gülledi.
Ulus-il agzybir, barýarys öňe,
Ýetilmeli menzilleri belli edip.
Saldyk dostluk ýolun dünýäň ýüregne,
Atalaryň arzuwyny gülledip.
Neneň ajap — ýurt özbaşdak, il erkin,
Joşly hemme göwünleriň galgyny.
Ylym bilen artdyryp Watan görkün,
Medeniýetde görkezdik halk kalbyny.
Ylym — çyrag, medeniýet — durmuş güli,
Zamana şolarsyz güllesin nädip?!
Bu gün olar bilen bezäp her güni,
Ak geljege barýas ynamly ädip.
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk ganat diýp,
Telwaslanyp bagta gadam goýduk biz.
Ymmat Arkadagyň sözlerne uýup,
Menzil aşyp, çyn eşreti duýduk biz.
Yklymlara dostluk ýoluny salyp,
Zahyr bolduk dünýede Arşa galyp!

WATAN
Garaşsyzlyk ganat bolup göterdi,
Arşy nazarlady ýollaryň, Watan.
Röwşen güne — bagtly döwre ýetirdi,
Artdy güýji bilek-gollaryň, Watan.
Şuglaly Gün nur çyrasyn ýakansoň,
Sil deý joşup eşret çaýy akansoň,
Ykbalyňa bagt ýylgyryp bakansoň,
Zyýada, uz boldy hallaryň, Watan.
Wepaly gerçekler kükrek gerdiler,
Azm edene jogabyny berdiler.
Topragy janyndan eziz gördüler,
Alp ýigitler — Rüstem Zallaryň, Watan.
Niýetimiz hiç wagt ýol bermän jeňe,
Ynanyşyp, rahat ýaşamak diňe.
Müň şükür, dürs ýoldan barýarys öňe,
Ykjadyp bedewiň ýa:llaryn, Watan.
Zemin içre ýagşylyga ýol berip,
Hak dostlara gujak açýas gol gerip.
Ertirki günleri has nurly görüp,
Razy ýaş nesildir çallaryň, Watan.
Bu gün bagtdan eşik geýen ýaly biz,
Işjeň durmuş has gülletdi halymyz.
Reýhana beslenip ykbal ýolumyz,
Ideg gördi ýaşyl baglaryň, Watan.
Müň dokuz ýüz togsan biriň güýzünde,
Iliň bagty şugla saçdy gözünde.
Zemin ummanynda, dünýäň ýüzünde,
Ümzügi ileri sallaryň, Watan.
Çekip dostluk ýoluny giň jahana,
Iş bilen her güni öwürýäs mana.
Nebir ajap sözler gelýär dahana,
Eşitsin giň dünýä çawlaryň, Watan.
Zähmet — ömre zynat, bagtyň berkidir,
Ir säher dogan Gün zemin görküdir.
Zandy halal halkyň ýürek örküdir,
Dagyň, düzüň, sähraň, go:llaryň, Watan.
Il bolup sagyň hem sollaryň, Watan —
Rowaçlansyn barha ýollaryň, Watan!
Döwrangeldi AGALYÝEW,
şahyr.
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Dost bolup sagyň hem sollaryň, Watan —
Rowaçlansyn barha ýollaryň, Watan!
Hormatly Prezidentimiziň başda durma
gynda, dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde,
agzybir halkymyzyň jebisliginde ýurdumyzyň
mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk
baýramçylygynyň uludan bellenilýän ýylynda
ynsanperwerlige ýugrulan hemişelik Bitarap
lyk ýörelgämiziň taryhy köklerine ýüzlenmek
örän buýsançlydyr. Hormatly Prezidentimiz
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kita
bynda: «Türkmenistan bitewülik ýörelgelerine
ynsanperwerligiň nukdaýnazaryndan baha
berýär we onuň umumy esaslaryny pugtalan

Dünýä meşhur keramatly pir Abu Seýit
Abulhaýyr Mäne babanyň (967 — 1049 ý.ý.)
rubagylary, onuň ady bilen baglanyşykly
hekaýatlar milli ruhy gymmatlyklaryň kämil
leşdirilmeginde diýseň uly orun tutýar. Beýik
dan an yň rub ag yl ar ynd a, hek aý atl ar ynd a
ahlak päkligi, il derdine ýaramak, ynsan kä
milliginiň nusgasy edilip görkezilýär.

çäginden çykyp, tutuş adamzadyň bähbidine
laýyk gelýär. Hormatly Prezidentimiziň 2021nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
ýyly» diýip yglan etmek baradaky başlan
gyjyny Birleşen Milletler Guramasynyň Baş

AK ŞÄH ER IŇ
MYHM ANL AR Y
R ol a n B yk o w ,
SSSR-iň halk art ist i.
Dürli ýyllarda rus we
daşary ýurtly tanymal
kinorežissýorlar tara
pyndan surata düşüri
len «Alybaba we kyrk
gar akç yn yň başd an
geçirenleri», «Burati
nonyň başdan geçirenleri», «Gyzyl şyr
dajyk» ýaly çeper filmlerde ýatda galyjy
keşpleri döreden halypa artist 1979-njy
ýylyň 11-12-nji maýynda Aşgabatda ge
çir il en XII Büt ins oýuz kin of est iw al yn a
gatnaşdy.
Anat ol iý Sol ow
ýan enk o, SSSR-iň
halk artisti. Dünýäniň
opera sungatynyň ta
ryhyna giren ençeme
oper al ard a baş gah
rymanlaryň keşplerini
janlandyran ussat uk
rain aýdymçysy A.So
lowý an enk o 1984-nji ýyld a Aşg ab atd a
geçirilen «Köpetdagyň eteginde bahar»
aýdym-saz festiwalyna gatnaşdy we ýaş
zehinler bilen duşuşyp, olara maslahat
laryny berdi.
Mihail Dudin, rus
şahyry we terjimeçisi.
XX asyr rus edeb i
ýat yn y täz e eserl er i
bilen baýlaşdyran, ter
jimeçilik işi bilen içgin
meşg ull an an hal yp a
şah yr 1987-nji ýyld a
Aşg ab atd a myhm an
çylykda bolup, türkmen kärdeşleri bilen
duşuşdy.
Ýewgeniý Leonow,
SSSR-iň halk art ist i.
Guým ag urs ak zeh in i
bilen «Işi şowly jentel
menler», «Uly arakes
me», «Belarus wokza
ly» ýaly çeper filmlerde
we «Üç uýa», «Atalar
we çagalar», «Durmuş
ýen e-de başl aný ar»
ýaly spektakllarda ýatda galyjy keşpleri
döreden halypa artist 1984-nji ýylda Aşga
batda myhmançylykda bolup, A.S.Puşkin
adyndaky döwlet rus drama teatrynda to
maşaçylar bilen duşuşdy.

Taýýarlan ýörite habarçymyz.

Ýa-da beýik halypanyň:

Jemagatdan geçen, serlige ýeter,
Öz köňlüňi ýykan, nerlige ýeter.
Dost ýolunda sepil-sergezdan bolgun,
Ezýet çekmedikler harlyga ýeter

ýaly setirleri beýik adamkärçilik duýgularyny
özünde jemleýär.
Türkmen halkynyň ynsanperwerlik, hoşni
ýetlilik ýörelgeleriniň ündewçileriniň biri hem
Hoja Ahmet Ýasawydyr. Hoja Ahmet Ýasa
wynyň mirasynda aýratyn orny bolan, dünýä
belli «Diwany hikmet» eserinde türkmen hal
kyna mahsus häsiýetler açylyp görkezilýär.
Adamzat ruhuna täsir ediji öwüt-ündewler,
nesihatlar beriji, durmuşda öz ornuňa göz ýe
tirmäge ýardam edýän atalar sözi, gutarnykly
pikirler, nakyllar, rubagylar, saza goşulýan
dana sözler, manyly setirler hikmetler diýen
giň düşünjäni emele getirýär. «Hikmet» söz
bilen täsir etmekligiň usulydyr.
Abylk as ym Mahm yt Zam ahş ar y hem
(1074 — 1144) ömrüni ylma bagyşlan alym
dyr. Türkmen halkynyň bitaraplyk ýörelgele
riniň taryhy kökleri barada gürrüň edilende
beýik akyldar Zamahşarynyň alty tomdan
ybarat «Ýagşyzadalaryň bahary» atly rowa
ýatlar we tymsallar ummany bolan eserini
bellemek gerek. Onda getirilýän pygamber
leriň, hakdan içen danalaryň, meşhur alym

Käbä barsaň, Haka sydkyň baglagyl!
Özüňe däl, il agysyn aglagyl! —
diýmek bilen Mäne baba päk niýetli bol

BEÝ IK ÝÖR ELG ÄN IŇ
GÖN EZL IG I
dyrmak ugrunda öňe hereket etmäge çalyşýar.
Munuň özi umumadamzat bähbitli tagallalary
myzda öz beýanyny tapýar. Olar bolsa biziň
özboluşly medeniýetimizden, döreden milli
gymmatlyklarymyzdan gelip çykýan ýörelge
lere esaslanýar. Hut şonuň üçinem her bir halk
üçin ösüş dünýäniň gymmatlyklaryny kemala
getirmegiň usuly hökmünde öz milli gymmat
lyklaryny we paýhasyny, aňyýetini kämilleş
dirmäge ymtylmagyndan başlanýar. Şular
barada söz açmak bilen, taryhyň dowamynda
ýurdumyzyň çäginde dürli ösüşleriň we me
deniýetleriň gülläp ösen döwürleriniň hut
şol ýagdaýa itergi berendigini bellemek
isleýärin» diýip, halkymyzyň öz milli mi
rasyny asyrlaryň dowamynda yzygiderli
kämilleşdirip gelendigini nygtaýar.
Hemişelik Bitaraplygymyz bolsa
şol yzygiderli kämilleşmäniň
ХХI asyrda döwletara gat
naşyklarynda hoşniýetlilik,
bir ek-bir eg e ynan yşm ak,
sarpa goýmak we olara da
ýanyp, işjeň hyzmatdaşlyk
lary ösdürmäge itergi bermek
görnüşinde ýüze çykmagydyr.
Türkm en halk yn yň par a
hatçylyk söýüjilik we bitaraplyk
ýörelgeleri öz gözbaşyny has
irki döwürlerden alyp gaýdýar.
Ata-bab al ar ym yzd an häz irk i
nesillere sabyrlylyk, dostlukly
gatnaşyklara ygrarlylyk, para
hatçylyk söýüjilik ýaly görelde
lik ýörelgeler miras galypdyr.
Şol ajaýyp häsiýetleri öz eser
lerine jemlän danalaryň ömri,
dör ed ij il ig i bu günk i günd e
halkymyzyň gymmatly ha
zynasy bolup durýar.

Amal — kyn, maslahat — itiň aňsady,
Aňsadym köp, arman, meniň kynym ýok.

MÄN E BAB AN YŇ NES IH ATL AR YND AN
Ýüz ýagş yl yg y bir ýam an üçin unutm a.
***
***
Tam ak inç il iks iz dostl uk gull ugn yň,
Tiken zähr in datm an hurm a ýetm ers iň.
Gad yr-gymm at yn a çäk goý up bolm az.
***
Dost dost a gow uşs a, ýar yn a hem ýar, Dostl ug y dost bol up gaý t ar yp bers eň,
Bu jah an mülkünd e ond an ýeg ne bar?! Ol gudrat deý ind ir, gymm at kem elm ez.

magy, özünden öňürti il-halkyň
aladasyny etmegi öwüt berýär.
Meşhur piriň bu öwütleri Garaş
syz Türkmenistanyň hoşniýetlilik
ýörelgesine esaslanýan hemişelik
Bit ar apl yk syý as at ynd a öz beý a
nyny tapýar. Il aladasyny edýän,
goňşy derdini ýeňletmäge çalyşýan
Türkm en ist an Gar aşs yzl yg yn yň
ilkinji günlerinden umumadamzat
ähmiýetli meseleleriň oňyn çöz
güdiniň tapylmagyna öz goşan
dyn y goş up başl ad y. Horm atl y
Prezidentimiziň baştutanlygynda
hemişelik Bitarap döwletimiz
de amala aşyrylýan işler sebit

laryň parasatly pikirleri, öwüt-nesihatlary,
pentleri adamlarda watansöýüjilik, ynsan
perwerlik, zähmetsöýerlik, pespällilik, mertlik,
sahylyk, sadalyk, adalatlylyk, adamkärçilik
duýgularyny oýarýar. Beýik alymyň bu kita
byndaky «Watan göbek ganymyň daman we
milletimiň ýaşan ýurdudyr» diýen sözlerini
okan her bir adamda Watana buýsanç duý
gusy has-da artýar.
Hemişelik Bitaraplygymyzyň gönezliginiň
türkmen halkynyň milli ýörelgeleridigini Mäne
Maksadym bolmandy — ynjytmak kişi,
babanyň, Hoja Ahmet Ýasawynyň, Mahmyt
Endik edinmedim hiç men bu işi.
Mäne babanyň ruhy kämilliginiň syrlary Zamahşarynyň we beýleki belli türkmen şah
onuň ajaýyp rubagylarynda has oňat ýüze syýetleriniň eserleri aýdyň subut edýär.
Kakabaý AMANMYRADOW,
çykýar.

Assambleýasynyň biragyzdan makullamagy
we ýörite Kararnama kabul etmegi Garaş
syz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň pa
rahatçylyk döredijilikli syýasatynyň halkara
ykrarnamasydyr.
Şeýle parahatçylyk söýüjilikli, dostluk-do
ganlyk häsiýetleriniň türkmen halkyna he
mişe mahsus bolandygyna Mäne babanyň
rubagylaryny okanyňda ýene bir gezek göz
ýetirýärsiň. Ine, keramatly piriň tüýs türkmen
häsiýetini açyp görkezýän setirleri:

Hoş söz aýdyp, asla mende dynym ýok,
Süýji ýaňramakdan meniň arym ýok.

TYA-nyň Taryh we arheologiýa
institut ynyň bölüm müdiri.

2021-nji ÝYL — HALKARA PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝYLY

Kalpl ar y birl eşd irý än Ýüp ek ýol

Ýaponiýanyň Kasihara şäheriniň Nara institutynyň Arheologiýa
muzeýiniň baş ýolbaşçysynyň ozalky orunbasary we ÝUNESKO-nyň
Aziýa medeniýeti merkeziniň taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap
saklamak boýunça halkara hyzmatdaşlyk bölüminiň başlygy Wataru
Kinosita dürli ýyllarda ýurdumyzda geçirilen medeni çärelere gatnaşdy.
Ol ýurdumyzyň muzeýlerinde saklanylýan gadymy gymmatlyklary ylmy
taýdan öwrenýän alym arheolog hökmünde-de tanalýar. Biz gazetimiziň şu sanynda tanymal
ýapon arheology we muzeý işgäri Wataru Kinositanyň makalasyny okyjylarymyza ýetirýäris.
Wataru KINOSITA
Maňa Türkmenistanyň taryhyna bagyşlanan
dürli medeni çärelere gatnaşmak miýesser etdi.
Dünýäniň tanymal alymlarynyň, medeniýeti,
sungaty öwrenijileriniň gatnaşmagynda geçiri
len çärelerde türkmen halkynyň milli mirasynyň
naýbaşy nusgalary bilen ýakyndan tanyşmaga
uly mümkinçilik döredildi. Älemgoşar öwüş
ginli türkmen halylary, alabaý itleri, owadan
bedewler we gadymy binalaryň gaýtalanmajak
gözelligi bizde ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.
Geçmişde Ýaponiýa Beýik Ýüpek ýolunyň
iri şahalarynyň biri bolan bolsa, Türkmenistan
bu ýoluň çatrygynda ýerleşip, Gündogar bilen
Günbataryň arasyndaky dürli gatnaşyklaryň,
şol sanda medeni gatnaşyklaryň giň gerimde
ösdürilmegine goşant goşupdyr. Şol sebäp
li türkmen we ýapon halklarynyň medeni
gatnaşyklary Beýik Ýüpek ýolunyň dowam
eden döwründen gözbaş alýar. Bu ýol diňe

yklymlary, halklary däl-de, eýsem, kalplary-da
birleşdiripdir.
Türkmenistanda Beýik Ýüpek ýolunyň ug
runda bina edilen taryhy-medeni ýadygärlikle
riň ençemesi saklanyp galypdyr. Uzak ýoldan
gelen kerwenler türkmen topragynda düşläp
geçipdirler. Türkmen halkynyň parahatsöýüji,
myhmansöýer bolmagy bu ýerde söwda-ykdy
sady gatnaşyklaryň giň gerimde ösdürilmegine
we dürli halklaryň medeniýetleriniň umumylaş
magyna täsir edipdir.
Bu günki günde dünýäniň syýahatçylyk we
jahankeşdelik ulgamynyň sanawyna girizilen
gadymy Merw, Nusaý, Köneürgenç, Dehistan,
Änew, Altyndepe, Jeýtun ýaly medeni ojakla
ry iň gelim-gidimli ýerleriň birine öwrüldi. Bu
ýerlerde geçirilen ylmy-barlag işleri netijesinde
ýüze çykarylan gadymy gymmatlyklar bolsa
türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kä

milleşdiren milli medeniýetiniň, sungatynyň
naýbaşy nusgalary hökmünde daşary ýurtlar
da-da giňden bellidir.
Türkmenistanda bolanymyzda muzeý işini
döwrebap guramaga hem uly üns berilýändi
gine göz ýetirdik. Kaşaň, owadan muzeýlerde
türkmen halkynyň şöhratly taryhyny şöhlelendir
ýän gadymy gymmatlyklar saklanylýar. Muzeý
de dünýä tejribesinden peýdalanyp, gadymy
tapyndylary hasaba almak, olary ylmy taýdan
öwrenmek we asyl durkuna golaý görnüşde
täzeden dikeltmek işleri giň gerimde alnyp ba
rylýar eken. Bu bolsa, elbetde, ýurtda gadymy
gymmatlyklary aýawly saklamaga, geljekki ne
sillere geçirmäge uly mümkinçilikleri döredýär.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň «Çaý — melhem hem yl
ham», «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň
ýüregi», «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» ýaly
kitaplary ýapon diline terjime edildi. Ýapon
okyjylary bu ajaýyp eserler arkaly dostlukly
türkmen halkynyň milli ýol-ýörelgeleri, däpdessurlary we taryhynyň altyn sahypalary
bilen ýakyndan tanyşýarlar. Gymmaty eg
silmeýän bu eserler dünýä medeniýetine,
sungatyna saldamly goşant goşan edermen,
pähim-parasatly, ýiti zehinli türkmen halkynyň
taryhy barada gyzykly maglumatlary bilen oky
jylaryň ünsüni özüne çekýär.
Ýaponiýada Türkmenistanyň taryhyna,
bagtyýar şu gününe bolan gyzyklanma barha
artýar. Bu günki günde Türkmenistanda geçi
rilýän dürli ugurlara degişli çärelere ýapon
alymlarynyň gatnaşmagy netijesinde, gözba
şyny gadymyýetden alyp gaýdan gatnaşyklar
täzeden dikeldilýär. Biz munuň şeýledigine öz
iş tejribämizde göz ýetirdik. Geljekde-de bu
gatnaşyklaryň dowamat dowam bolmagyna
öz goşandymyzy goşarys.
Iki dostlukly halkyň arasynda ýola goý
lan gatn aş ykl ar y, täz e hyzm atd aşl ykl ar y
dowam etmäge uly mümkinçilikleri döred
ýän Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowa jan saglyk, uzak ömür,
umumadamzat bähbitli işlerinde rowaçlyklary
arzuw edýärin.

Iňlis dilinden terjime.
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bossan Rahymowa ýaly belli aýdymçylarymyz «Bibijanyň»
Bally Hajyýew tarapyndan işlenen görnüşini ýerine ýetir
ýärler. Bu aýdym Arslan Atdanowyň döredijiligini hem
bezeýär. Mahlasy, «Bibijan» aýdymynyň örüsi gitdigiçe
giň eý är. Ajaý yp aýdym şöhr atl y tar yh ym yz yň dürli dö
würlerinde Orta Aziýa we Kawkaz döwletlerine-de giňden
ýaýr apd yr. Bu Beý ik Ýüp ek ýol un yň ýür eg i bol an eziz
Watanymyzyň goňşy hem alys döwletleriň halklary bilen
ýakyn medeni gatnaşyklaryň, ruhy täsirleşmeleriň we me
deni gatnaşyklarda bagşy-sazandalaryň hyzmatynyň iňňän
uly bolandygy bilen baglydyr.
Çuňň ur ylm y selj erm el er geç ir il ip ýaz yl an ylm y mo
nografiýalara ser salsaň, «Bibijan» aýdymynyň sazynyň
irki döwürlerde sebitiň dürli halklary tarapyndan kabul

«— Bibijan, men saňa gören oglanymy saz bilen beýan
edeýin — diýip, bäş agyz söz diýse gerek.

Bibijan, bag içinde bir oglan gördüm,
Görmedim onuň deý owadan gözli.
Ýaňaklary hal-hal, ýüzleri zerli,
Görmedim onuň deý owadan gözli.

Ýokarda belleýşimiz ýaly, Türkmenistanyň halk bagşysy
Bu hoş habara kalby heýjana gelen Hüýrlukga kenizleri D.Ökdirowyň halk sazyna aýdýan «Bibijanyň» sözleri şahyr
bilen baga barýar. Selip keniz bir etek ýaly gül ýygyp gelýär. Sapar Öräýew tarapyndan şeýle görnüşde taraşlanylypdyr:
Kenizler gülleriň birini aýryp taşlap, birini Hemranyň bur
Garagumy gülzar eýläp, sil gelýä-le, Bibijan,
nuna tutmaga aýlanyşýarlar. Hemra bir çakdan soň gözüni
Kanal suwy dolup-daşyp, bol gelýä-le, Bibijan.
açýar. Şonda kenizler:

«BIB IJ AN» —
ÄLEM E DOL AN AÝDYM

Teşne çölden salkyn şemal, ýel gelýä-le, Bibijan,
Içen suwuň dodagyňda bal bolýa-la, Bibijan.
Al ýaňagyň meňzeýä-le Sumbaryň ter naryna,
Ak alkymyň Köpetdag deý, ak altynyň garyna,
Işiň bilen görelde sen gözelleriň baryna,
Aç gujagyň desse-desse gül gelýä-le, Bibijan.

Mydam maňa mähribandyr ülkämiziň her güli,
Bar güllerden saýlap-seçip, söýdüm seni ter güli,
Läläm, haçan myradyma ýeterin men görgüli,
Seň ugruňda ýürek-bagrym kül bolýa-la, Bibijan.
Kirpikleriň gezäberseň bar mejalym gaçyşar,
Göreç bilen gözläberseň, söýgiň ody tutaşar,
Şirin-şirin sözleşmäge, belki, ýarym sataşar,
Indi aşyklaň arzuwy ýol alýa-la, Bibijan.
Duýjak bolsaň söýgimi jan, synla ozal özümi,
Duýjak bolsaň söýgimi jan, diňle gazal-sazymy,
Ýaksa-ýaksyn çekeýin-le, çekeýin men näziňi,
Ýöne ýyllar ýyldan aşyp, ýyl gelýä-le, Bibijan.
«Bibijan» halk aýdymynyň gadymy sözleri ýazyjy-şahyrlaryň
döredijiliginiň baýamagyna-da güýçli täsirini ýetirýär. Türk
menistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesow «Gumdan
tapylan ýürek» poemasynda aýdymyň sözlerini biraz üýtgedip
ulanýar. «Bibijan» halk aýdymynyň sözleriniň äheňinde ýa-da
onuň aýdymyna ýanama görnüşinde döredilen eserler hem sa
nardan köp. Olaryň arasynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy

edilendigine, özem gadymy türkmen aýdymy hökmünde
ýerine ýetirilip gelnendigine magat göz ýetirýärsiň. Mysal
lara ýüzleneliň: sazşynas-etnograf, akademik I.Akbarowyň
1959-njy ýylda Daşkentde neşir edilen «Garagalpak halk na
malary» atly kitabynyň 8-nji tomunda şeýle ýazylýar: «Orta
Aziýa sebitinde irki döwürlerden bäri meşhur bolup gelen
saz eserleriniň hatarynda «Bibijan» aýdymy hem bardyr.
Ol aýdym özbek hem garagalpak aýdym-saz sungatynda
gadymy türkmen aýdymy hökmünde berk orun alypdyr».
1962-nji ýyld a Daşk entd e neş ir edil en «Özb ek halk saz
lar y» atl y kit ab yň IX tom und a hem «Bib ij an» aýd ym yn yň
saz y we sözl er i dol ul yg yn a çap edil ipd ir. Özem, şol sözl er

— Bibim, jany bar-da, bibim, jany bar, bibim, buşluk-da,
bibim, buşluk — diýip gygyryşýar».
Görogly şadessanynda Bibijanyň çeper keşbi has belende
göterilýär. Ol Arap Reýhanyň gyzynyň adydyr. Bu ýerde tutuş
türkmen zenanynyň ar-namyslylygynyň nyşany çeper görnüşde
Bibijanyň keşbine ýüklenilýär.
«Bib ij an» aýd ym yn yň sözl er ind e oba ýaş aýj yl ar yn yň
durm uş yn y öz için e alý an, günd el ik wak al ar a deg işl i
hem-de sada ýigidiň ýürek owaz yn y wasp edýän setirle
riň bardygyn a-da üns i çek es imiz gelýär. Setirleriň käb iri
halkyň dilinde nakyla öwrülen jümlelere ýugrulan. Olaryň
üsti bilen taryh y döw ürleriň oba durmuş yn a, adamlaryň
gün-güz er anl ar yn a, bir ek-bir eg e mähr ib anl yg yn a mag at
göz ýetirmek bolýar.
Aýdymyň adynyň we sözleriniň döreýşi, onuň ruhy kök
leri bilen bagly öňe sürülýän pikirleriň arasynda halypa
etnograf J.Öwezowyň ylmy çaklamalary-da üns bererlikdir.
Etnografyň «Türkmenistanyň ýadygärlikleri» atly ylmy žur
nalyň 1974-nji ýylda çykan birinji sanyndaky «XIX asyrda
— XX asyryň başlarynda Türkmenistanyň Köpetdag etegi
etraplarynda suw üpjünçiliginiň käriz ulgamy» atly maka
lasynda «Bibijan» aýdymynyň döreýşi kärizgenleriň obasy
bilen bagly diýen pikiri öňe sürýär. Alym öz garaýşyny
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda käriz suwuny ulan
ýan köne obalarda häzirki wagta çenli bu gadymy aýdymyň
meşhurdygy bilen esaslandyrýar. Öňki döwürlerde şu oba
laryň kärizgen ýigitleriniň käriziň gadymy görnüşleriniň
biri bolan «sil-çaý kärizlerinde» bahar aýlarynda daglardaky
garlar eräp, ýagyş ýagyp, suwuň derejesi ýokarlananda suw
bolçulygyna kalby heýjana getirýän pursatlary bu gadymy
aýdymyň başga sebitlerde giňden meşhur bolmadyk: «Dag
başyny duman alyp, /Ýel gelýär-le Bibijan. Çaý başyna
çabga gelip, Sil gelýär-le Bibijan» bendini aýdandyklaryny
ýazýar. Mälim bolşy ýaly, baharda çabga inip, sil gelende
kärizleri suw bilen üpjün edýän çeşme-çaýlaryň suwy ha
nasyna sygman akýar, şonda kärizleriň suwy ekerançylyk
meýdanlaryny doly üpjün eder derejede köpelýär. Bu bolsa
bolçulygy, bereket-rysgaly artdyrýar.
Dilçi alym G.Ylýasowa bolsa Mary sebitlerinde şu aýdy
myň başga sebitlerde duş gelmeýän «Hellewleşýän pady
manyň, Tallary-la Bibijan, /Açylypdyr täze bagyň gülleri-le
Bibiijan./ Bökjekleşýär ol obanyň, gyzlary-la Bibijan» ýaly
setirleriniň aýdylandygyny gürrüň berdi.
«Bibijan» aýdymynyň biziň döwrümize halk döredijilik
eseri hökmünde gelip ýeten bentleri şulardan ybarat:

«

«

Asyrlar aşyp, nesilme-nesil geçirilip gelnen «Bibijan» halk aýdymynyň heňini ilki bolup
professional saz sungatyna getiren belli kompozitor Daňatar Öwezowdyr. Ol 1930-njy ýyllarda
üflenip çalynýan saz gurallarynyň orkestri üçin «Bibijan» halk sazyny täzeden işleýär we onuň
ömrüne ömür goşýar.

ençeme aýlap, belli sazandalaryň, kompozitorlaryň we ýa
zyjy-şahyrlaryň ýardamy bilen obama-oba aýlanyp, folklor
hem halk aýdym-saz eserlerini öwrenýär. Milli aýdym-saz
sungatymyzyň umman ýaly çuň dünýädigine magat göz
ýetirýär. Ol «Bibijan» halk aýdymynyň äheňinde eser dö
retmek kararyna gelýär. Netijede, sazyň nazaryýeti taýdan
biri-biriniň üstüni ýetirýän «Bibijan» halk aýdymynyň ähe
ňinde, belli şahyrymyz Gara Seýitliýewiň sözlerine «Jan
elek» atly aýdym döreýär. Saz öwrenijiler bu iki aýdymyň
sazynyň perde we ses hatarynyň laýyk gelýändigini, owa
zyn yň meňz eşl ig in i we saz gurl uş yn yň ugurd aşd yg yn y
ylmy taýdan doly tassyklaýarlar. Agzalan çeper filmde bu
aýdym «Oguljanyň aýdymy» diýlip atlandyrylýar we ony
baş gahrymanyň keşbini döreden Antonina Rustemowa
ýerine ýetirýär.
«Bibijan» halk aýdymyna şeýle ýokary orun berilmegi
belli sungat ussatlarymyz tarapyndan täze-täze eserleriň
döremegine sebäp bolýar. Mysal üçin, D.Nuryýew bu be
lent owazly halk sazyny täzeden işlemek bilen, fortepiano
saz guraly üçin adybir sazy, halypa sazşynas Ö.Gandymow
dutar saz guraly üçin saz eserini, kompozitor mugallym
A.Niçýaýew hor topary üçin akapella eserini döretdiler.
1970-nji ýyllarda «Bibijan» halk aýdymyna ussat bagşy
Döwletgeldi Ökdirow ýüzlenýär. Ol Mylly Täçmyradow ta
rapyndan ýerine ýetirilýän halk sazynyň esasynda aýdymy
ýerine ýetirýär. Oňa gyjakçy Ata Ablyýew bilen Ýagmyr
Nurgeldiýew sazandarlyk edýär. Halk aýdymynyň sözleri
şahyr Sapar Öräýew tarapyndan taraşlanýar, döwrebap
öwüşgin çaýylýar. Döwletgeldi Ökdirowyň halk aýdymy
görnüşinde aýdan «Bibijanyny» biziň döwrümizde Türk
menistanyň halk artistleri Kakadurdy Täjimow, Halbike
Dowyýewa ussatlyk bilen ýerine ýetirýärler.
D.Ökd ir ow yň «Bib ij an» aýd ym yn y uss atl arç a ýer in e
ýetirmegi, bu gadymy aýdymyň estrada aýdym-saz sunga
tynda-da öz ornuny eýelemegine getirýär. Aýdymyň est
rada görnüşini ilkinji bolup, Türkmenistanyň halk artisti
Annaberdi Atdanow ýerine ýetirýär. Şondan soň halkyň
çuňňur söýgüsine mynasyp bolan bu aýdym toý-baýramla
ryň ýaraşygyna öwrülýär. Aýdym bagtyýarlyk döwrümizde
Azat Dönmezow, Nurýagdy Rejepow, Täşli Tülegenow ýaly
ýaş aýdymçylaryň ýokary derejede ýerine ýetirmeginde
toýlarymyzda belentden ýaňlanýar.
Aýdymyň estrada görnüşine geçirilmegi onuň sazynyň
hem täze-täze öwüşginlere beslenmegine getirýär. Mysal
üçin, bu aýdymy ussat sazanda hem bagşy Bally Hajyýew
akkordeon saz guralynda döwrebap saz öwrümleri bilen
bezäpdi. Häzirki wagtda Gülşirin Öwezmämmedowa, Ogul
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Aýdymyň estrada görnüşini ilkinji bo
lup Türkmenistanyň halk artisti Annaber
di Atdanow ýerine ýetirýär. Şondan soň
halkyň çuňňur söýgüsine mynasyp bolan
bu aýdym toý-baýramlaryň ýaraşygyna
öwrülýär.

«

ormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanly
gynda üstünlikli durmuşa geçirilýän medeni
syý as at net ij es ind e halk ym yz yň asyrl ar yň
jümmüşinde döreden baý medeni mirasyny
aýawly saklamak we döwrebap röwüşde dikelt
mek boýunça maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär.
Milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň gadymy kökleri
öwrenilip, täzeden janlandyrylýar. Munuň özi umumadam
zat medeniýetiniň naýbaşy nusgalaryna öwrülen medeni
gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikleri
berýär.
Şundan ugur alýan sungaty öwrenijiler halk aýdymlary
nyň kämilligine haly nagyşlaryndaky ýaly takyklyk, umu
my sazlaşyk we bitewülik mahsusdygyny ykrar edýärler.
Heňiniň çeperçilik kämilligi sungat derejesine ýetirilen
gadymy aýdym-saz eserlerimiziň biri-de «Bibijan» aýdymy
hasaplanýar.
Sazşynaslyk ylmynda bu aýdymyň gadymylygyny tassyk
laýan ilkinji delil, onuň owazynyň hem-de saz gurluşynyň
läleler, hüwdüler, toý aýdymlary, ýaremezanlar ýaly halk
döredijilik eserleriniň heňlerine ýakynlygydyr. Mälim bolşy
ýaly, halk döredijilik eserleriniň süňňünde olaryň gurlu
şyna laýyk gelýän owazy bolýar. Şoňa görä-de, dilden-dile
geçip gelýän eserleriň birje sözüni üýtgetseň, owazlylygy
ýitýär, guraksy eşidilýär, ýüregiňe batmaýar. Eger-de söz
ler sazlaşykly utgaşsa, olaryň içki owazyndan ajaýyp heň
döreýär. Ol saza-heňe goşulyp aýdylanda, ilhalar aýdyma
öwrülýär. «Bibijan» halk sazynyň biziň günlerimize gelip
ýetmeginde milli aýdym-saz sungatymyzyň sütünleriniň
biri Mylly Täçmyradowyň, Pürli Saryýewiň bitiren hyz
matlary örän uludyr. Asyrlar aşyp, nesilme-nesil geçirilip
gelnen «Bibijan» halk aýdymynyň heňini ilki bolup pro
fessional saz sungatyna getiren belli kompozitor Daňatar
Öwez owd yr. Ol 1930-njy ýyll ard a üfl en ip çal yný an saz
gurallarynyň orkestri üçin «Bibijan» halk sazyny täzeden
işleýär we onuň ömrüne ömür goşýar.
1941-nji ýylda «Zöhre-Tahyr» opera eseri bilen Magtym
guly adyndaky opera we balet teatry açylýar. Şonda belli
aktýor we režissýor Bazar Amanow Mollanepesiň «ZöhreTahyr» dessanynyň esasynda şol operanyň librettosyny ýaz
ýar hem sahna eserine režissýorlyk edýär. Bazar Amanow
saz folkloryna, halkyň aňynda ýaşap gelýän aýdym-sazlara
örän belet sungat ussady bolýar. Şoňa görä-de ol bu opera
eserinde ençeme halk aýdymlary bilen birlikde «Bibijan»
halk aýdymynyň ýerine ýetirilmegini gazanýar. Operanyň
sazyny Adrian Şapoşnikow bilen Weli Muhadow ýazýar.
Şonda «Bibijan» halk aýdymy simfoniki orkestr we hor
topary tarapyndan ilkinji gezek joşgunly ýerine ýetirilýär.
1944-nji ýylda belli kinorežissýor Meret Atahanow we
Alekseý Narodniskiý bilelikde «Jadyly dür» atly kinokon
sert filmini döredýärler. «Zöhre-Tahyr» operasynda ýerine
ýetirilen «Bibijan» aýdymy bu filme goşulýar. Film örän
üstünlikli çykýar hem şol döwürde türkmen medeniýeti
ni dünýä ýaýmakda iňňän ýokary ähmiýete eýe bolýar.
«Bibijan» halk aýdymy-da gyzykly filmiň üsti bilen dünýä
ýaýraýar. Bu halk aýdym yn yň edil «Ýelpeselendi» ýaly
enç em e goňş y we alys ýurtl ar yň saz sung at ynd a orun
almagyna şert döredýär. Professional sungatyň wekilleri
bu hoşowazly aýdyma öwran-öwran ýüzlenip başlaýarlar.
Bir mysala ýüzleneliň. 1955-nji ýylda «Türkmenfilm» ki
nostudiýasynda «Aşyr aganyň hötjetligi» atly çeper film
surata düşürilýär. Filmiň sazyny ýazmak üçin şol döwürde
Moskwada ýaşaýan belli aýdymçy hem kompozitor And
reý Bab aý ew Türkm en ist an a çag yr ylý ar. Kawk az, Ort a
Aziýa halklarynyň milli saz sungatyny içgin bilýän ussat
kompozitora täze düşürilýän kinofilm üçin halk aýdymy
nyň äheňinde saz döretmegi tabşyrýarlar. Ezber sazşynas

biz iň döwr üm iz e çenl i dild en-dil e geç ip gel en aýd ym yň
halk döredijilik nusgasyna doly laýyk gelýär. Ö.Gandymo
wyň gürr üň berm eg in e gör ä, 1983-nji ýyld a Moskw an yň
S.Prok ofý ew adynd ak y ýör it e sazç yl yk mekd eb ind e GDA
agz a döwl etl er iň sazş yn as mug all yml ar yn yň gatn aşm a
gynd a halk saz eserl er in i okatm ag yň usul yý et i boý unç a
okuw geç ir il ipd ir. Okuw yň çäg ind e gur al an usul y masl a
hatd a türkm en sazş yn asl ar yn yň dut ard a ýer in e ýet ir en
«Bibijan» halk sazyna özbegistanly, garagalpagystanly we
ermeni sazandalary hem goşulyşýarlar. Öz saz gurallaryn
da türkm en saz yn y ýer in e ýet ir en bu dog anl yk halkl ar yň
wek ill er i masl ah atd a gad ym y türkm en saz y «Bib ij an yň»
öz halkl ar yn yň saz sung at ynd a berk orun aland yg yn y
tass ykl aý arl ar.
«Bib ij an» eser in iň adyn yň we onuň sözl er in iň mill i
edebiýatymyzdaky tutýan ornuna hem ähmiýet bermegi
miz zerur. Çünki aýdymyň adyndan onuň milli gözbaşlary
aýan bolup başlaýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Türk
menistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň II
kitabynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giňden ýaýran
«Bibi» sözüniň edil Maýsa, Mähri, Merjen, Ajap, Altyn ýaly
zenan atlary bilen birlikde Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen
gadymy oguz-türkmen topragyndan dünýäniň çar künjüne
ýaýrandygy beýan edilýär.
Belli dilşyn as S.Atan yýazow yň «Türkm en adam atla
rynyň düşündirişli sözlüginde» bu gadymy zenan adynyň
«Hormatly, belent derejeli, hanym» ýaly manysynyň bar
dygy aýdylyp, şu at bilen gadymy oguz-türkmen tire-taý
palarynyň käbirinde häzirki güne çenli «uly aýal dogana»,
«daýza», käbir etrapda şepagat uýalaryna ýüzlenilýändigi
bellenilýär.
Ort a Aziý a ysl am din in iň ýaýr am ag y bil en, Muh amm et
pyg amb er iň mähr ib an zen anl ar yn yň atl ar yn yň yzl ar yn a
«bib i» sözi goş ul yp, «Hat yj ab ib i», «Patm ab ib i», «Äşeb i
bi» ýa-da «Par awb ib i» görn üş ind e ulan yl yp gel iný änd ig i
hem aýand yr. Diým ek, ylm y selj erm e ber ilý än aýd ym yň
adyn a öwr ül en «Bib ij an» zen an ady gad ym y döw ürl er
den bär i ruh y düný äm izd e uly horm atd an peýd al an yl an
ker am atl y zen an a — «Bib ä» bag yşl an an bolm al y. Gep iň
gerd iş in e gör ä aýts ak, halk dör ed ij il ik eserl er im izd e,
hus us an-da, dess anl ard a, şad ess anl ard a Bib ij an adyn yň
aýr at yn horm atl an ylý and yg y hem üns i çeký är. «Hüýrl uk
ga-Hemr a» dess an ynd a ken izl er şa zen an yn a horm at-sar
pan yň, mähr ib anl yg yň nyş an y hökm ünd e Bib ij an diý ip
ýüzl ený ärl er. Mys al a ýüzl en el iň: Bag içind e Hemr an y
gör en Has y ken iz Hüýrl ukg a bu şatl ykl y wak an y şeýl e
beý an edý är:

Daglar başy duman-duman,
Ýel gelýär-le, Bibijan.
Içen suwum dodagymda,
Bal bolýa-la, Bibijan.
Tomaşaňa dumly-duşdan,
Il gelýär-le, Bibijan.
Bulut oýnap, çaýlar dolup,
Sil gelýär-le, Bibijan.
Mundan barsaň Hywa ýoly,
Daş bolýar-la, Bibijan.
Aglaý-aglaý iki gözüm,
Ýaş bolýar-la, Bibijan.
Biwepanyň ahyrsoňy,
Puç bolýar-la, Bibijan.
Aç gujagyň, bas bagryňa,
Sowuk alýar-la, Bibijan.

«
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Öwezdurdy Nepesowyň «Bibijan» atly türkmen halk sazyna
ýanama» atly eseri bellenilmäge mynasypdyr. Şygyrda şeýle
sözler bar:

Sen meniň enemmisiň,
Uýammy sen, Bibijan?!
Ýürekde buýsanjymmy,
Haýammy sen, Bibijan?!
Görn üş i ýal y, süňň ün e mill il ik ruh y siň en aýd ym yň
sözleri yşky-liriki äheňli bolup, onda kalby joşgunly aşyk
ýigidiň asylly arzuwlary beýan edilýär. «Bibijan» adynyň
üst i bil en näz en in türkm en gyzl ar yn yň ajaý yp häs iý et
lerini öňe çykarýan setirleriň ruhy-çeperçilik güýji päk
söýgini, zenan asyllylygyny, pähim-paýhaslylygyny wasp
edýär. Şygryň düzülişi şygryýet sungatymyzyň asyrlaryň
jümmüşine uzap gidýän çuň çeperçilik däplerine eýerýär.
Belli dilşynas A.Bekmyradow «Magtymgulynyň poeziýa
synda şahyrana däp we täzeçillik gözlegleri» atly kitabyn
da şygyr düzülişiň gadymy «murapbag» görnüşine laýyk
gelýän, sekiz bogunly, dörtleme usulynda ýazylan şeýle
halk döredijilik eserleri biziň milli şygyr sungatymyzyň
gözbaşlary bilen berk baglanyşyklydygyny ýazýar. Munuň
özi şu makalada ylmy-barlaga çekilen halk aýdymynyň ga
dymylygyny tassyklaýan ygtybarly ylmy subutnamalaryň
ýene-de biri bolup durýar.
«Bibijan» halk aýdymy türkmen saz sungatynyň-da, şygyr
sungatynyň-da, ruhy dünýämiziň asylly däp-dessurlarynyňda gadymy hem esasy milli aýratynlyklaryny özünde jemle
ýän kämil sungat eseridir. Onuň adyna, sözlerine, sazyna,
ruhy dünýämizdäki tutýan ornuna jemlenen täsin syrlar
tutuş adamzat medeniýetiniň henize çenli mälim bolmadyk
sahypalaryny açýar. Şoňa görä-de, biziň döwrümize asyl
nusgasynda gelip ýeten bu gadymy eser halkymyzyň saz,
söz, şygyr sungatlaryny, etnografiýasyny öwrenmekde we
ruhy dünýämiziň ajaýyplyklaryny dünýä ýaýmakda baha
syna ýetip bolmajak baýlygymyzdyr. Çünki «Bibijan» halk
aýdymy diňe bir duýgulary, ynsan kalbynyň isleg-arzuw
laryny özüniň ruhy-çeper mazmunynda jemlemän, eýsem,
aýdym-saz sungatynyň muşdaklaryny özüne bendi edýär.
Şu jähetden, bu gadymy sungat eserimiz «Küştdepdi» aý
dym we tans dessurymyz ýaly, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň
maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşulmaga myna
syp bolan milli gymmatlygymyzdyr. Onuň dünýä ýüzünde
ykrar edilmegi dürli yklymlaryň medeniýet we sungat us
satlarynyň «Bibijan» halk aýdymyny ýerine ýetirmäge we
bu gadymy eseriň äheňinde täze-täze aýdym-saz eserlerini
döretmäge mümkinçilik berer.
Ark ad ag Prez id ent im iz iň mill i med en iý et im iz iň we
sung at ym yz yň has-da ösd ür ilm eg i ugr und ak y çäks iz
gold aw-hem aý atl ar yn a eýer ip, «Bib ij an» halk aýd ym y
nyň nazary we taryhy köklerini çuňňur öwrenmek, ýaş
nes ill er im iz e geç irm ek, ony uss atl arç a ýer in e ýet ir ip,
düný ä ýaým ak biz iň üçin iňň än waj ypd yr. Mun uň özi
muk add es Gar aşs yzl yg ym yz yň şanl y 30 ýyll yg yn yň giň
ger imd e bell en il ip geç ilý än «Türkm en ist an — par ah at
çylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hormatly
Prezidentimiziň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm sy
ýas y we med en i syý as at yn yň tar yh y ähm iý et in i has-da
artdyrar we adamzadyň kalp gözelligini sungatyň dostluk
köşgüne öwrer.
Agamyrat BALTAÝEW,
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň
bölüm müdiri, etnograf.
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ÝAZYJYNYŇ ARHIWINDEN
(Soňy. Başlangyjy gazetiň
16-njy iýuldaky sanynda)

***
Döwrümiziň gazetlerinde, žurnalla
rynda ýaş şahyrlarymyzyň eserlerine
giň orun berilýär. Olar biziň edebiýa
tymyzyň geljeginiň, bagtyýarlygynyň
kepili. Şu ýerde «ýaş şahyr» düşünjesi
hakynda aýtmak isleýärin. «Ýaş şahyr»

Ýaşlara köp okamagy,
gözlemegi ündäsim gelýär.
Ýol gözlenilende tapylýar,
ýol üstüňe gelmeýär. Ýe
tilmesi kyn menzil arzyly
menzildir. Kämillik özüne
aňsatlyk bilen ýetilmegine
aňsat-aňsat ýol bermeýär,
ol her bir kişini özüniň
güzaply synaglarynda sal
darl ap gör en ind en soň,
gülzarly ylham ýaýlasyna
goýberýär.
diýen düşünje türkmen edebiýatynda so
wet döwründe döredi, ondan öň ýokdy.
Bu düşünjäniň döremeginiň aňyrsynda
ussat dörediji bilen çeper höwesjeňiň
arasynda çäk goýulmandygy, köplenç
halatda olar yň gar yşandygy ýat yr.
Ýöne ähli neşirlerde ile hödürlenilýän

kyn menzil arzyly menzildir. Kämillik
özüne aňsatlyk bilen ýetilmegine aň
sat-aňsat ýol bermeýär, ol her bir kişini
özüniň güzaply synaglarynda saldarlap
göreninden soň, gülzarly ylham ýaýla
syna goýberýär.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwrüniň şahyrlarynyň dünýä halkla
rynyň edebiýatlaryndaky edebi mekdep
lerinden, akymlaryndan habardarlygy
olaryň dünýägaraýyşlarynyň giňeme
gine, ösmegine, täze-täze ülňülerdäki
eserleri döretmegine mümkinçilik ber
ýär. Bu gün geçmiş edebiýatymyzyň
gazanan gowy tejribelerine esaslanyp
eser döretmek synanyşyklary-da bar.

Syla!

Osman ÖDÄÝEW,
ýazyjy.

Şol synanyşyklaryň içinde Platonyň tag
lymatyndan owalky tejribelere, aýratyn
hem, oguznamaçylyk däplerine esas
lanyp goşgy döretmek synanyşyklary
okyjylarda ýakymly täsirleri döredýär.
Ol eserler Oguz han eýýamynyň ruhy
dünýäsine çuň aralaşmaga, şol döwrüň
ruhy dünýäsini öwrenmäge giň müm
kinçilik döredýär.
«Başa baglap diwanalyk kemendin,
Segredip ýetişdim yşkyň semendin».
Magtymguly Pyragynyň bu iki setiri
ni «sement» düşünjesi hakda aýtmak

Syla, ilki özüň-özüňi syla,
Özüňi sylasaň sylarsyň ili.
Syna, ilki özüň-özüňi syna,
Şonda sen geçersiň synagly ýoly.

Syla kyn günüňde sogaby-haýry.
Owal-ebet sylaşykdan aýrylma,
Sylasaň, sylansaň dälsiň sen aýry.
Syla Aýy-Güni ýüzüňe syl-da,
Goý, nura eýlensin ýüregiň içi.
Owadan ykbal bar owadan ilde,
Içiň, diňe mähir-nurundan içiň.
Syla toprak bilen ynsany syla,
Syla sen yzyny halal dabanyň.
Syla, ynsana ber joşgunyn deňziň,
Ynsana ber beýikligni daglaryň.

Gözellige belent köňül goýmaga,
Näzikligi ýürek bilen duýmaga,
Seň üçin açylan ysgap, söýmäge,
Göwün görküň — gül-gunçany ynjytma.

Mähir-mylakatyň lowurdap ýüzde,
Seret adamlara diňe bir gözde.
Ynsan diýp tutular adyň bir sözde,
Bu dünýäde bir ynsany ynjytma.

Şol ýaşap ýörmeli täsin dünýe bu,
Munda özüňi hem özgäni syna.
Syla, bu dünýäde adamy syla!
Syla, bu dünýäde ýaşaýşy syla!

Ynjytma
«Nesihatym, Garyp jany ynjytma».
«Şasenem — Garyp» dessanyndan.
Dünýä gelip, ynsanlyga ulaşyp,
Ýer ýüzünde garynjany ynjytma.

«

maksady bilen ýatlaýaryn. Sement —
yşk aty, yşk höwesi, güýji. «Sement»
sözi nusgawy şahyrlarymyzyň döre
dijiliginde duş gelse-de, biziň häzirki
döwrümizde işjeň ulanylmaýar. Bu söz
unudaňkyrlanan bolsa-da, durmuşda
ylham aty — sement söz ussatlaryny
kämilligiň belentliklerine, alyslyklaryna
alyp çyksyn, ajaýyp eserleriň döremegi
ne ýardam etsin!
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe edebiýatyň düýp manysy,
onuň jemgyýet bilen aragatnaşygy,
adamlaryň, Watanyň öňündäki borjy
has-da çuňlaşýar, has ynsanperwer ma
na geçýär. Edebiýatyň, şol sanda şygryň
öňünde adamlara ruhy taýdan hyzmat
etmek meselesinde täze-täze wezipeler
açylýar. Makalanyň soňunda ýene Mag
tymguly Pyraga ýüzlenmek isleýärin:
«Bikär goýmaý ömür tagty...».
Ömür — tagt! Nähili ajaýyp ruhube
lent pikir!
Ömür sürmek — tagt, bagt. Bagtyýar
lyk döwründe ýaşamak iki esse tagt, iki
esse bagt. Şeýle ajaýyp döwürde döwran
sürüp, şahyrlarymyz neneň joşmasyn?!
XXI asyryň türkmen şahyrlary güýçli
ruhy energiýany göterijiler hem geçiri
jiler bolmaly. Çeperçiligi güýçli eserler
ruhy energiýaly bolup biler. Şol güýç
lüligiň aňyrsynda-da, hemme zatdan
öňürti, Watana söýgi ýatýar. Ýüreginde
Watana söýgüsi bar şahsyýet onuň ruhy
geçmişine yhlasly bolýar. Ol halkyň ru
hy hakydasyny emer-damaryna, ganyna
siňdirmäge hem ukyply bolýar. Ol ha
kyda ýürekde gaýnabam, ajaýyp sungat
eserleri bolup dünýä inýär. Şeýle eser
özünde ägirt ruhy energiýany saklaýar,
ol energiýa okyja geçip, onuň ruhunyň
köklerine iýmit berýär.
Şahyryň ýüregi — milletiň ruhunyň
topragy üçin tenekardyr.

Ýakynyň petikdir, niçik barşarsyň,
Agyr ýolda şeýtan bilen görşersiň.
Ik deý iglenersiň, otsuz çürşersiň,
Ömürylla nur-imany ynjytma.

Syla bu baglaryň şirin dadyny,
Ýerde ynsan ömri süýjäri ýaly.
Syla toýlarynda belent şadyny,
Arşy açjak ruhuň güýjäri ýaly.

«

Edebiýatda diňe bir ölçeg bar, ol hem diňe — aýra
tyn nygtamakçy bolýaryn — diňe kämil eser döretmeli.
Seniň ýaşlygyň gowşak eseriňi «aklap» bilmeýär. Okyjy
gyzykly, täsirli, kämil eser okamak isleýär. Akylyň ýaş
da däl-de, başda bolýandygy baradaky pähimi peder
lerimiz, megerem, şu hakykaty nazarda tutup döreden
bolsun gerek.

öz ýoluny tapmaga çalyşmaly. Biz bag
şa baha berenimizde, ilki bilen, onuň
aýdymy ýerine ýetiriş aýratynlygyna
üns berýäris. Saz sungatynda öz ýoluny
döreden bagşy hakyky bagşy hökmünde
il arasynda ykrar edilýär, meşhurlyk ga
zanýar. Edebiýatda-da hut şeýle.
Dörediji ussadyň öz ýoly bolmaly.
Gep diňe bir gowy pikiri aýdýanlygyň
da däl-de, şol pikiri özüňçe täsirli aýdyp
bermegiňde. Lenji çykan temalardan
hem okyjylaryň uly gyzyklanmasyny
gazanyp biljek eserleri döredip bolýar.
Bu, elbetde, şahyryň ussatlygyna bagly.
Edeb iý at ymyz yň tar yhynyň hiç
bir döwründe-de şahyrlar häzirki ýaly
şeýle uly topar bolup gelen däldirler.
Bu görkeziji edebiýatymyzdaky beýik
galkynyşy, bagtyýarlygy alamatlandyr
ýar. Ýaşlaryň döredijiligindäki umumy
bir aýratynlygy nygtamak isleýärin. Ol
aýratynlyk ýaşlaryň edebiýata öwrenje
bolup däl-de, bilim-sowat ýüküni ýetirip,
uly hyjuw, ylham bilen gelýändigidir.
Özem olaryň köpüsiniň goşgusynda
pikir kapiýa däl-de, kapiýalar şahyryň
aýtmakçy bolýan pikirlerine hyzmat
edýär. Boşaşa kapiýadan gaça durul
magyny biziň häzirki şygryýetimiziň
esasy aýratynlygydygyny buýsanç bilen
nygtamak isleýärin.
Ýaşl ar yň dör ed ij il ig in e mahs us
ýetmezçilik hökmünde temalarynyň
dardygyny, synagdan geçen ülňülere,
temalara ýykgyn etmek bilen kana
gatlanýandygyny, şeýle hem, goşgy
düzülişiň grammatiki kada-kanunyna
onçakly pisint etmeýändigini, kapiýa
nyň hatyrasyna köp sözleri gepleşik
dilindäki ýaly ýa-da kadadan çykma
hökmünde ulanýandygyny nygtamak
isleýärin. Ýaşlara köp okamagy, gözle
megi ündäsim gelýär. Ýol gözlenilende
tapylýar, ýol üstüňe gelmeýär. Ýetilmesi

Döwran sürüp, menzil-menzil ýol aşyp,
Bir bigünä şirin jany ynjytma.

Syla ykbalyňa ykbal gatany,
Syla medetkäriň — eneň-ataňy.
Herki zadyň öz amaly, ugry bar,
Şol ýaşar ýörersiň Gün deý lowurdap, Adam şeýdip öz-özüni durlaýar.
Syla seni dünýä beren Watany.
Perişdeleň päkliginiň nury bar,
Ýüzüň öpen dür damjany ynjytma.
Syla bu dünýäniň diriligini —
Älemiň ýüregi — Ynsany syla.
Saçakdan öň köňül saçak gerilýär,
Ynsan ykbalyny Arşa göterýän,
Göz bilen däl, ýürek bilen görülýär.
Ömrüniň bezegi — ynsaby syla!
Bu maksada göwün bilen barylýar,
Al köňlüni, bir ynjany ynjytma.
Syla ýagşylygyn ulyň-kiçiniň,

DÖWÜR
HEM
ŞYGRYÝET
goşgularyň kämil bolmagy döredijiligiň
ähli žanrlaryndan edilýän baş talapdyr.
Çünki edebiýatda diňe bir ölçeg bar,
ol hem diňe — aýratyn nygtamakçy
bolýaryn — diňe kämil eser döretmeli.
Seniň ýaşlygyň gowşak eseriňi «aklap»
bilmeýär. Okyjy gyzykly, täsirli, kämil
eser okamak isleýär. Akylyň ýaşda dälde, başda bolýandygy baradaky pähimi
pederlerimiz, megerem, şu hakykaty
nazarda tutup döreden bolsun gerek.
Ýaşlyk — joşgun. Ömrüň bahara meňze
dilmesi hem joşgun, ylham bilen bagla
nyşykly. Her bir döredijiligi özüne ykbal
edinen kişi durmuşda-da, edebiýatda-da

Söz parlak Gündür,
ol ýüreklerde dogup,
		
asyrlary ýagtyldýandyr.

SENI GÖRSEM...
Seni görsem, ýaşlygyma dolanýan,
Çalaran saçlarmy unudýan birdem.
Seni görsem, bada şatlyga dolýan,
Gaýgy-aladalar daşlaşýar serden.
Seni görsem, başky söýgiň bahar y
Siňip gidýär ter gülleriň müşgüne.
Seni görsem, ganatlanýar arzuwlam,
Uçýarlar sen taýa — mährem keşbiňe.
Seni görsem ýagt y saçýar äleme
Juwanlykda galan söýgimiň yşky.
Seni görsem, umyt baglap geljege
Ýene-de görklenýär köňlümiň köşgi.
Seni görsem, gözelleşýär giň jahan,
Görk alýar, nurlanýar, gönenýär janym.
Seni görsem, ykbalyma guwanýan,
Peşgeş berenine sen mähribany.

BOLSADYŇ
Mähir bilen bakan, gözel,
Bagyma seýle gelsediň.
Bu hala düşmändim ozal,
Ýürek syrymy bilsediň.
Tolkun atýar saçlaň tary,
Walla, gark bolmasam biri,
Bezär ýaly köňül töri,
Sähranyň güli bolsadyň.
Niçik geçirýän günümi,
Asmana uçur göwnümi,
Almasaň, alma gülümi,
Sen meniň göwnüm alsadyň.
Ykbaly gül ömre taýlap,
Bagt köşgünde bagty boýlap,
Bu dünýäniň toýun toýlap,
Ömrümiň täji bolsadyň.

Döwletgeldi TOGOLOKOW.

Ýitirme
Habar algyn agysyndan özgäniň,
Hergiz adamlygyň ysyn ýitirme.
Ýüregiňe jyga bolar dözmäniň,
Adamyň sesiniň «häsin» ýitirme.
Adama ýakyn dur dünýä açan deý,
Abyköwser şerbedinden içen deý,
Toýunda göç, gök gübürdäp göçen deý,
Köňlüne medetdir, ýasyn ýitirme.
Adamyň gadyry beýik her günde,
Göwni bardyr dünýäniň her gülünde.
Altyn bolanyny göter göwünde,
Gerek bolar, hergiz misin ýitirme.

Mydam janly, ile janyn goýanlar,
Hum bolýar il akylyna uýanlar,
Adam bir dag bolsa, sen bolgun gaýa, «Dünýäde täk özüm bolsam» diýenler
Aýa, bu dünýäde adamy aýa!
Dirilikde toz-toprakly gum bolar.
Hantamalyk etme sowgat-serpaýa,
Emma sylaşygyň tasyn ýitirme.
Kerwen düzer ýörer ymmat içinde,
Bagtyň ýüzer ýörer jennet içinde,
Joşar ýaly öz göwnüňden göwün ber, Göwnüň gezer ýörer hümmet içinde,
Ýaşar ýaly öz ömrüňden ömür ber.
Ýeke alkyş bir ömrüňe dem bolar.
Goý, aýlanyp geçibersin döwürler,
Hergiz adamlygyň tüýsün ýitirme.
Gadamsyza kuwwat bergin dyzyňdan,
Gamgyny şat eýle köňül ýazyňdan,
Adam bolan birek-birege hemdem,
Egsik saýsaň kemmagaly özüňden,
Şoň bilen alynsyn alynan her dem.
Dolusyň sen, ýöne bary kem bolar.
Daşyň çolarmasyn, bolgun demme-dem,
Ýaşaýşyň soltany-şasyn ýitirme.
Arzylysyň il üçin iş edeňde,
Göwünde ganat bar, güýç bar bedende.
Ýüzüň göge tutuberme gedemje,
Bu dünýäde halkdan gaýry kim bolar?!
Öňe salsaň göwni ýagty ýigidi,

Jem bolar

Betküýleriň sesi sumat-sem bolar.
Köňlüňe geçirseň ýagşy niýeti,
Ýamanlyklar öz-özünden güm bolar.

Çoýunsaň il-günüň köňül nuruna,
Bereket goşular barýan ugruňa.
Arşyň özi geler seň huzuryňa,
Asylzadaň bary öýüňde jem bolar.

Hak ýolundan alsa eger hümmeti,
Sürer gider, hiç büdremez gyr aty.
Saňa jeza bolar kişiň hasraty,
Bir şatlygy müň derdiňe em bolar.
Munda ýamanlygy edinseň pişe,
Gara başyň gaýda bolar hemişe.
Gökde görüp, guwansaň-da güneşe,
Ýaşan her bir günüň gara tüm bolar.

BENTLER
Watan şatlyk beren göwün hoşumdyr
Hem şondan paý alan içim-daşymdyr.
Men Watanda, Watan mende ýaşaýar,
Ol meň onki süňňüm — garabaşymdyr.
* * *
Päk pikirim, göýä Watan esgeri,
Onuň ykbalynyň ganaty-peri.
Şu bagtyýar toprak, mukaddes toprak,
Bag deý oňa kökün urmaly ýeri.
* * *
Janyňy gynaman bagta ýetme ýok,
Ýerin bejermeseň, güle bitme ýok.
Köp zatlaryň syrlaryny bilmeli,
Bu durmuşda öwrenmeseň utma ýok.
* * *
Guýy gazan ýatlanmaga mynasyp,
Ol işinden şatlanmaga mynasyp.
Hünäre ussatlyk gerek bolansoň,
Her kim işde taplanmaga mynasyp.
* * *
Çeşmeleň gözbaşy dagdan başlanar,
Şypaly suwundan göwün hoşlanar.
Şatlyk mahsus beýiklere-mertlere,
Dag şatlygyn paýlap barýar çeşmeler.
* * *
Menem şu toprakda ösüp bekedim,
Tälim aldym, oň sapagyn okadym.
Bildim, hakykatyň köki çuňlukda,
Tapmadym ýalanyň daýanç nokadyn.
* * *
Ýeliň göhi gelýär bulut ýagmasa,
Daglardan sil gelip, joşup-çogmasa.
Artyk zadyň zyýanyny görkezýär,
Derýa joşup hanasyna sygmasa.
* * *
Mertler geçdi bu sährany söýüpler,
Munda öz ýodasyn, ýolun goýuplar.
Sähraň gözelligin ykrar edýärler,
Munda ýaşap boz marallar, keýikler.
* * *
Ýagyş ýagsa, zemine bagt geldi bil,
Ýüzi açylyp, şadyýana güldi bil.
Çuň manyly aýdym ýazyp topraga,
Ýürekleriň inçe taryn çaldy bil.
* * *
Borjuňy bilmezlik aýyp bolmaly,
Onsuz geçen ýyllar haýyp bolmaly.
Peslerden pes işler çykýar durmuşda,
Beýikleriň işi beýik bolmaly.
* * *
Bagtly ýollar geçýär daglaň üstünden,
Çeşmeler saz edýär belent-pestinden.
Bu zemin şeýle bir bagtly ekeni,
Baýlyk joşýar gökden, ýeriň astyndan.
* * *
Ýaz kalby hyjuwdan, joşgundan doly,
Bagtlysyň bolup bilseň şoň ýaly.
Gowulyk bolansoň onuň maksady,
Ýürekleň üstünden geçýär oň ýoly.
* * *
Emgek, horluk arkasynda ýalanyň,
Dogruçyl dostudyr bagty geleniň.
Alkyşy at bolup dagdan ýol aşar,
Il-günüň üstüne saýa bolanyň.

Süleýman ILAMANOW,
«Edebiýat we sungat».

* * *
Akyl görse oň öňünde sowal ýok,
Hakykata, dogry söze zowal ýok.
Bedew deýin çapyp bilseň akyly,
Onuňky deý lezzet berýän şemal ýok.
* * *
Ejize gyýagöz bakýandan bolma,
Göwünleri göter, ýykýandan bolma.
Çeşme bolsaň, il öňünden akyp geç,
Ýeriň aşagyndan akýandan bolma.
* * *
Zähmet çekdim, kynçylyklar ýan berdi,
Oň höziri geljegime şan berdi,
Pil bilen ýazamsoň topraga adym,
Gör, bu gudrat tohumlara jan berdi.
* * *
Bahar geldi, şemalynda aýdym bar,
Meýdanlarda ter güllerden öýdüm bar.
Özboluşly şol gülleriň hersinde,
Meniň heniz ýazylmadyk beýdim bar.
* * *
Bedewler çapyşsa şolarda gözüň,
Soňky aýlawa goý aýytjak sözüň.
Ýüwrüklere owadanlyk hökman däl,
Olaň aýaklary bezeýär özün.
* * *
Bu daglaryň beýiginden beýgi bar,
Her birine özboluşly duýgy bar.
Olaň köki has çuňluga gidipdir,
Diýmek, ýerde bu daglara söýgi bar.
* * *
Gyzygy ýok çeşme joşup, çogmasa,
Gijelerne Aý ýalpyldap dogmasa.
Gamgyn bolup ýer asmandan öýkelär,
Bulut gelip mahal-mahal ýagmasa.
* * *
Seni ýatlap ýene otyryn ümsüm,
Dilberim! Seň yşkyň çekipdir ünsüm.
Altyn-kümüş seni bezärden pesdir,
Altyna-kümüşe görk berýän sensiň.
* * *
Sen hakynda kalbym aýdymdan doly,
Bolupdym bir wagt yşkyňdan däli.
Seni ýatlap ýaşlygyma dolanýan,
Göýä sen ýylgyryp seredýän ýaly.
* * *
Gulak goý, näzenin, bilbil zaryna,
Nagma kakýar bakyp hyrydaryna.
Menem zaryň çekýän, çünki ýüregmi,
Dakyp gitdiň zülpüň birje taryna.
* * *
Saňa taý ýok deňemäge dünýäde,
Şamçyrag sen söýgi atly binýada.
Seniň üçin guşa dönen meň söýgim,
Häli-hälem ganat kakýar howada.

Meret BAKYÝEW.
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gtyjagy Almagülüň daşardan oýnap
gel ip, surn ug ypj yk ýat yp galm ag y
Umsagül ejäniň birbada içini gysdyr
dy. Sebäbi ol uka gidäýmänkä aýdyp
berý än ert ek il er in e Alm ag ülj üg iň
özünden beter öwrenişipdi. Aslynda, Umsagül eje
islendik gürrüňi-de şeýlekin süýjülik bilen aýdyp
berýär welin, hamala hüwdülenýän ýaly, agtyjagy
nyň gözleri süzülip barýandyr. Özi-de bu ýagdaý
diňe Almagülde däl, töweregiň çagalarynyň ählisin
de-de şeýle. Almagül bu barada soranda Umsagül
eje: «Eneleriň hemmesiniň sesinde-de hüwdiniň
garyndysy bardyr. Ana, şoldur ol sizi ukladýan»
diýip, ýylgyryp jogap bererdi.
— Bu gün hüwdüsiz ýatyp galaýdyňmy, balajy
gym — diýip, garry çalaja pyşyrdady. Ol agtyjagynyň
başyny sypalap, pikire çümüp kän oturdy. Şol otu
ryşyna-da gözüniň öňünde mundan birnäçe ýyl öň
bolup geçen wakalar gaýmalap ugrady...
...Mamagül ejäniň çölde çolukçylyk edýän
ogl y Durd ul y geln in iň ýagd aý yn y seb äp tu
tunyp, bu gezek goşdan has ir gelipdi. Şeýle
etmezçe-de däldi, bir garry ejesi diýmeseň, gys
saga düşüläýende öýde gelni Şekere kömege
ýetişere-de, kimdir birini ýardama çagyrara-da
adam ýokdy. Hernä Hekim baýyň uly sürüsiniň
garamaty boýnunda bolan baş çopan Kakaly
aga ýagdaýy eşidenden ony oba ugratmak bi
len boldy. «Näçe eglenmelem bolsa ýaýdanma,
gowy habar bilen gelseň bolýa» diýdi.
— Hernä wagtynda geläýen ekeniň — diýip,
Mamagül eje entek işikdenem girip ýetişmedik
ogluna ýüze çykan ýagdaýy aýtmaga howluk
dy. — Sen, oglum, derrew git-de, Sadap ýeňňäni
alyp gel. Gelniň bolşy kän göwnüme jaý däl.
Şonsuzam ýolboýy bükgüldide gelýän Dur
dulynyň ejesiniň bolşuny görüp, öňküje ýag
daýam galmady. Golaýda ýaşaýan daýysynyň
alaşasyny diläp alyp, nädip goňşy oba gidip-ge
leninem bilmedi. Ýöne, her niçigem bolsa, Şeker
gelni gözden geçiren Sadap tebibiň aýdanlary
ony birneme köşeşdirdi:
— Aý, ýok, keýgim, entejig-ä wagtyň bar seň.
— Ol Mamagül ejä ýüzlendi. — Ýöne meni getirip
oňarypsyňyz. Gelin halys ysgyndan gaçypdyr.
Bu bolşuna-ha...
Mamagül eje zeýrençli gürledi:
— Hiç zat iýmese näme... Ýogsam, zatdan
kem edemizog-a. «Işdäm ýok» diýip, çala çüm
şünen bolýa-da, öňünde goýan zadyňy gyra
süýşüräýýär-ä. Menem-ä telim käkeledim şuňa:
«Özüňe nebsiň agyrmasa-da, göwräňdäkijä haýpyň
gelsin» diýip.
Sadap eje düşünmek bilen baş atdy.
— Wah, bol aýý ar-da aras ynd a şul ar ýal ys am.
Nätsin, olam bilgeşleýin-ä şeýdýän däldir. Aňyrsy
alanok. Bir zat iýmek üçinem ysgyn gereg-ä. Ysgyn
geregem bolsa, özüňe zor salyp iýmeli welin, iýäý
meli. Başga ýoly ýok muň. Şonuň üçinem, azajyk
danam bolsa, ýokumlyja zat bermeli-dä. Gök-sök,
ir-iýmiş bolaýsa kem bolmazdy weli, hany, o zatla
ram bu jelegaýlarda tapdyryp durmy?
Birdenkä Durdulynyň dört-bäş günlükde, aýak
üstünden gelip-gidende gelniniň dilinden sypdyran
sözleri hakydasyna geldi.
— Dogrudanam, hol gün gelemde... «Alma bolaý
sa» diýipdi welin... Beýle ýagdaýynyň bardygyny
näbileýin men... Onsoňam, «me» diýip uzadaýar
ýaly, bu jelegaýlarda almany nireden tapjak?
Mam ag ül eje pik ir e çümd i. Bir zatl ar diýj ek
bolup, ogluna dikanlandanam, Sadap eje ondan
öňürtdi:

KYSSA
— Men gideýin onda, Mamagül. — Ol işigiň ag
zynda säginip, Durdula seretdi. — Tapyp iýdiribil
seňiz-ä, gaty gowy bolardy. Ysgynyna getirmeli-dä.
Bolmasa-da, eýdip-beýdip, tapanjaňyzdan, köpräk
iýdirjek bolarsyňyz-da...
Durduly tebibi ýene goňşy oba alyp gitmek üçin
daş çykdy. Ýöne Sadap eje ony arkaýyn etdi:
— Sen arkaýyn bolaý, oglum. Men şu gün bu oba
da, aýal doganymyňkyda galjak. — Ol ýene Mamagül
ejä ýüzlendi. — Ajapsoltanlaňkyda boljak. Ertirem
gitmänkäm bir habar tutaryn-da.
Bu wagt pikire çümüp oturan Durdulynyň aňyn
da nireden alma tapyp boljakdygy baradaky pi
kirler gaýmalaşýardy. «Bäri-bärlerde-hä bag-bakja
bolup oturan öý ýok. Alma-nar ýetişdirip oturar
ýaly, suw barmy diýsene. Ilat içimlik suwy zordan

Alma

G

ürr üň im i çag al ar ba
gyndan başlasam geň
lemegiňizem mümkin.
Ýöne soňraky wakalara
sebäp bolýan pursatlar
hut şol ýyllarda bolup geçipdi...
...Meniňki turuwbaşdan ugruna
boldy. «Hudaý berse guluna, getirip
goýar duluna» diýen ýaly, terbiýe
çim-ä jan ýalyjak daýz am. Onu
ňam meni gowy görşi ejemiňkiden
tap aw utl and yr ar ýal y däl. Säh er
bilen ejem ýa kakam, bolmasa-da
doganlarymyň biri meni çagalar ba

(Hekaýa)

tapýar». Birdenem onuň göwnüne üýtgeşik bir pikir
gelen ýaly ýylgyrdy. «Dogrudanam, üç-dört sany gu
ýy gazdyryp bolaýsa, bäşdir-üçdür bag ýetişdirerlik
suw-a artdyraýsa bolardy». Birdenem onuň ýüzi
ýene-de öňki katdyna geldi. «Guýy gazdyraýmak
aňsat zatdyr-ow. Üstesine, goňşy obadaky Sähetli
baýyňky ýaly, şonça azap-çykdajy çekip gazdyraň
soňam, guýudan süýji suw çykmaýsa-ha, bar onsoň.
Mamagül ejäniň maslahaty bilen ýüzüni daga —
daýy obasyna tarap tutup barýan Durduly tebip
daýzanyň ýaňky aýdanlaryny ýatlady: «Entek wagty
bar» diýdim-aý Sadap ýeňňe? Ýumruk ýalyjak kem
pir welin, bar zady çöp döwen ýaly edäýýär-aý.
Oň aýdanlaryna däl diýibilýänem ýok. Ejem dagy,
başga wagt bolanlygynda, özünden başgany gür
ledýänem däldir welin, şolam baş atyp, makullap
dur-aýt tebip daýzanyň sözlerini».
Ýol uzakdy. Şowuna bolaýanda, ertir öýläne
yzyna köwlenäýende-de zor boldugydygyny bil
se-de, Durdulynyň içini it ýyrtyp barýardy. Ýöne
howluganyň bilen gala almajagyna-da onuň gözi

kimdir biri bilen öwrenişmegim, alyş
magym, dostlaşmagym gaty kyndy.
Asyl mümkin däliň bäri ýanlaryndady.
Şondan öňki gatnan çagalar bagym
da-da hiç kim bilen oýnaman, gürleş
män diýen ýaly ýöremsoň, «Hem-ä
daýzasy işleýär, hemem ol ýere goňşy
gyzjagazymyz Enejan gatnaýar» diýip,
meni başga ýere geçiripdiler.
Hakykatdanam, başga çagalar bi
len öwrenişmesemem, Enejan bilen
edil, dogan ýaly görşerdik. Aramyzda
oýunjak-beýleki bilen baglanyşykly
dawa düşäýmese, gaty oňat oňu

«E-S-e» BAGLANAN YKBALLAR

ýet ip durd y. «Aý, daý yml ar yň obas yn a özüm i
atyp bilsem, ertire galman birdir-ýarymdyr almaly
dolanaýmagym-a bolaýjak zat welin, ýöne şularyň
hasaplarynyň deň gelmeýşi ynjalykdan gaçyrýar.
Uzaga çekiberse, yzyma — goşa-da gitmeli wag
tym ýetip geläýer. Kakaly aganyň öňünde birhili
ýagdaýa düşmeli bolaýmasamam biridir. Hernä,
Ýaradanyň özi gowusyny etsin-dä...».
Birdenem ol ýene howsala düşüp ugrady. «Şa
guly daýymlaryň obasyndan işim bitmese näderin?
Bag-bakj a ýet işd irý änl er-ä bard yr-la wel in, edil
şu wagtlar almanyň boljagy-bolmajagy ikuçly-da.
Birden ol ýerden alma tapman dolanmaly bolsam
näderkäm? Aý, belet çöpleridir, Şaguly dagy näme
üçin gerekdigini aýtsam, boş goýbermezler-le».
Hernä, Durdulynyňky ugruna boldy. Köplenç
dagda bolýan daýysy öýünde ekeni. Almaly
mesele-de, soraşylyp-ideşilibem bolsa, bitdi. Bu
obada töwerege belli bagbanlaryň ýaşaýandy
gy işiň bähbidine bolaýdy. Olar ýetişdiren mi
welerini möwsümi ötenden soňam esli wagtlap
saklamagyň ugruny bilensoňlar, gyşa golaýam
kerwene goşulyp gidip, uzak ýerlere alma
äkidip satardylar. Ine, şolaryň birinden işini
bitiren Durduly eglenmän, yzyna dolanmak
bilen boldy. Şaguly agadyr öýlerindäkiler:
«Gelniň nesibesi güýçli ekeni» diýişdiler.
Sadap eje söz berşi ýaly, ertesi tä Durduly
dolanyp gelýänçä garaşyp oturdy. Almadan
öz eli bilenjik şerbet taýýarlap, gelne içirdi.
Terligine-de iýdirdi. Gaýtjak bolanda: «Birküç
gün içiriň şundan» diýdi-de, gapydan çykan
soň, Mamagül ejä: «Enşalla, sag-aman gowşar.
Iküç gün wagty bar. Birden aljyraryn öýtseň,
oglanlaň birini ugradaýgyn» diýibem, Mama
gül ejäniň göwnüni Kap dagyna ataryp gitdi.
Almadyr şerbet kuwwatlandyrandyr-da,
ähli zat tebip daýzanyň aýdyşy ýaly boldy.
Daňdanlar Durdulylaryň öýüniň ýanyndan
çyk an «gümp üld in iň» yzyn y ýaň y düný ä
inen bäbejik naşyja sesi bilen alyp göterdi.
Yz ýan ynd an am goňş y gel in Aýs ap ar yň:
«Buşluk, Durduly, gyzjagazyň boldy!» diýen
sesi bu dünýä täze bir ynsanyň gelendigini äş
gär edip goýberdi...
Ondan bäri geçen ýyllaryň dowamynda bu
öýde bäbejigiň dünýä inendiginiň buşlugy birnäçe
ýola ýaňlandy. Nowbahar gyzy Almagüljügiň yzyna
tirkeşip gelen bäbejikleriň hersi dünýä inýänçä-de,
Durduly dag etegindäki oba — daýylaryna telim
gatnady. Şol günlerde-de Durdulynyň küýüne bir
mahallar, alma gözlemäge ilkinji gezek daýylaryna
barýarka, guýy gazdyryp bag ýetişdirmek barada,
eden pikiri geldi. Şol oturyşyna-da: «Iň bolmanda,
syn an yş yp bir gör eý in» diý ip, gut arn ykl y net ij ä
geldi.
Şondan soň ol guýy ussasyna şägirtlige durup,
bu işiň inçe tilsimlerini ele aldy. Wagtyň geçmegi
bilenem nirelerden süýji suwuň akymynyň geçýän
digini ýeri diňläp bilmegi ökdelik bilen öwrendi.
Täze hünäri oňa esasy arzuwyny amala aşyrmaga
kömek etdi. Indi almadyr beýleki miweleri sorap
onuň öz gapysyndan gelýärler.
...Durduly guýuçynyň gyzynyň — garry enesiniň
ady dakylan Almagüljük enesiniň gürrüňini ýene-de
soňuna çenli diňläp bilmän uklap galdy...

bolardy. Şol gezegem bize Sona daý
zam gelipdi-de, surat synlap otyrdyk.
Birdenkä ol bir suraty aldy-da: «Waý,
bujagazlary-y» diýip gülüp başlady.
Hemmämiz onuň elindäki surata se
redişdik. Ol Enejan ikimiziň çagalar
bagynda el tutuşypjyk duran pursaty
myzyň suratydy. Oňa gözi düşenleriň
hemmesiniň ýüzünde ýylgyryş peýda
boldy. Menem ýylgyrdym. Ýöne şol
pursatda Sona daýzamyň özüme
köpmanyly garaýandygyny-da duýup
ýetişdim.
— Enejanlar göçende Myradyň

SÖZÜŇ GÜÝJI
(Hekaýa)

gyna alyp barar welin, Sona daýzam
meni görenden süýji sözlerin-ä bir
üstümden ýagdyrar, ýaňaklarymdan
sansyz gezek ogşap bolansoňam,
öýünden ýörite meniň üçin getiren
kökesidir şoňa meňzeş «sowgady
ny» ýuwaşlyk bilen jübime salar. Her
gezegem: «Hiç kime görkezäýmegin,
gaýdyşyn iýersiň, ýogsam çagalar
görseler, agyzlaryny suwardarsyň»
diýip berk tabşyrardy. Men «Bolýa»
diýen manyda başymy ataryn. Ýöne
sözümde durmagy başaran gezegim
bolandyr diýsem-ä ýalançy. Näde
ýin, gözümiň öňünden aýrylmansoň,
sypyndygym baryp, egin-eşiklerimi
salyp goýan şkafymdaky süýjüden
(ýa-da kökeden) bir dişläp gaýdar
dym. Bu ýagdaý agşama çenli birküç
gezek gaýtalanansoňam, ol ýere gat
namagyň zerurlygy aradan aýrylar.
Garaz, çagalar bagyndaky ýagda
ýym-a şeýleräkdi. Meniň häsiýetim ba
rada-da çalaja durup geçmeli. Sebäbi

şardyk. Ýöne soňabaka oýunjakdyr
süýji-köke meselesinde-de oňşuk
syzl yg ym yz arad an aýr yld y gitd i.
Soň-a daýzamyň berýän zatlarynam
Enejansyz iýmän başladym.
Meniň ýagdaýymy daşyndan syn
lap ýören Sona daýzam bu barada
ejel er im iz iň ýan ynd a-da deg işm e
bilen gürrüň ederdi. Elbetde, olaryň
gürrüňlerini ol wagtlar bizem diňläp
durandyrys-la welin, çaga o zatla
ryň manysyna ähmiýet berjekmi?!
Ýöne soň-soň şo wagtky edilen gür
rüňleriň arasynda: «Zöhre-Tahyr»,
«Leýli-Mejnun» diýen ýaly atlaryň
näme üçin getirilendiginiň sebäbini
ululardan eşidip galdyk. Emma ol
gürrüňler edilýärkä, Enejanlar kaka
synyň işi sebäpli, birmahallar başga
ýere göçüp gidipdiler.
Enejandyr olaryň maşgalasyny
ýatl am ag ym yz a aram-aram ort a
alnyp, (köplenç myhman gelende)
üýşüp görülýän surat albomy sebäp

bolşuny diýsene — diýip, Sona daý
zam ýatlama çümdi. — Men-ä çynym
bilen şuny alada etdim. Aýna-da şol
gün: «Enejanjyk telim gün bäri gyna
nyp ýör, meniň bolşum-a oňkudanam
beter» diýip, gyzjagazyny alada edip
gitdi. «Leýli-Mejnunlarymyzy» aýra
salsaň, bolmanam gynanarsyň-da»
diýip degşip, onuň göwnüni açjak
bolupdym. Ol bolsa gyzjagazynyň
başyny sypalap durşuna uludan de
mini alyp, gözüne ýaş aýlapdy...
...Ýok ar y okuw mekd eb in e gir
megim bilen ilkinji gezek diýen ýaly
öýümizden uzak wagtlyk aýrylyp gör
düm. Özümiz şäherde ýaşasagam,
paýtagt birbada howumy basýardy.
Ýöne kän wagt geçmän öwrenişip
gitdim. Indi men çagalygymdaky ýaly,
täze tanyşlarym bilen öwrenişmekde
kynçylyk çekip duramokdym. Gaý
tam tersine, gaty tiz öwrenişýärdim.
Şonuň üçinem meniň diňe bir topar
daşlarymyň arasynda däl, eýsem, tu
tuş uniwersitetde dostlaşanlarymyň
sany gün geldikçe artyp barýardy.
Şol alçaklygymam meniň Jeren bi
len tanyşmagyma sebäp bolupdy.
Biziň ýönekeý tanyşlygymyz uzaga
çekmän, dostlugyňam deňinden ge
çip, yşk bagyndaky seýranlara alyp
barypdy. Şol seýran edip ýörşümize
talyplygyň nädip tamamlananynyda bilmän galypdyrys. Şeýdip ol-a
paýtagtda galdy, menem ondan ýüz
lerçe kilometr uzaklykdaky öýümize
dolandym.

Onuň bilen hemişe hoşniýetli gat
naşykda bolduk. Hormat-sylaga ge
zek gelende ol menden «rüstemdi».
Sypaýyçylyk onuň ganyna guýlupdy.
Edep-terb iý es i, gör üm-gör eld es i
aňyrdandy. «Men» diýen döwrümiz.
Hyjuw, joşgun dyňzap dur. Edebiýa
tyň gyrasyndan ýaňy giren çagymyz.
Ýaşlykda döredijilik däl-de, badyho
walyk agdyklyk edýär. Megerem, bu
bolaýmaly zatdyr. Kämillige köseni
lip-kösenilip ýetilýänine soň düşünil
ýär ahyry! Howalalylyk ikimizde-de
ýeterlikdi. Ýöne şeýle «meňzeşlik»
özara gatnaşyga zelel ýetirmeýärdi,
gaýtam, tersine, bizi birleşdirýärdi.
Çary GELDIMYRADOW,
ýazyjy.

Açyşlardan
doly ömür

...Biziň köpimize meňzeş däldiň sen,
Ýaş hem bolsaň görünýärdiň gadymy.
Ahmet, ömrüň şeýle gysga bolsa-da,
Ynanýaryn, eden işiň müdimi...
Ol «Edebiýat we sungata» işe gelende,
men eýýäm bu redaksiýada dört-bäş ýyl
bäri işläp ýördüm. Gazetiň gazan ynda
gaýn am ag a ýet iş ipd im. Hek aý al ar ym,
terjimelerim, makalalarym çykyp durdy.
Ahmet ýokary okuw mekdebiniň soňky
ýylyndady. Şol wagtky M.Gorkiý adyn
dak y (häz irk i Magt ymg ul y) Türkm en
döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we
edebiýaty fakultetinde okaýardy.
Ol mahallar «Edebiýat we sungatyň»
baş redaktory Kakaly Berdiýewdi. Ol tu
ruwbaşdan gazetiň işine zehinli ýaşlary
çek ip başl ad y. Şol ar yň bir i-de Ahm et
Bekmyradowdy.
Adamyň agramyny, bilim ölçegini, dö
redijilik goruny bilmek üçin onçakly köp
wagt ger ek däl. Ahm et bil en edeb iý at yň

Şöhrat MÜLKIÝEW.

Toý barada, öýümizdäkileri ugrat
mak barada gürrüň edenimde gussa
bilen: «Ejem meni uzak ýere goýbe
resi gelenok» diýse-de, Jeren garşy
bolup durmady. «Iberip göräý, belki,
ulular dil tapyşarlar» diýdi. Indem
Jerenlere ugradan hossarlarymyň
jogabyna garaşyp, paýtagtda ýaşa
ýan daýymlarda otyryn.
Son a daýz amd yr ejem dag yň
gapydan girendäki ýüzlerini görüp,
ýagdaýa göz ýetirdim-de, sesimi çy
karman oturyberdim. Daýym welin
her näme-de bolsa, olaryň özlerinden
bir zat eşitmän, bir pursatam takat
edip bilmedi. Sona daýzam jogaba
derek maňa sorag bilen ýüzlendi:
— Bizden gizlän bolup ýörşüňmi
şo?
Men daýzamdyr ejem daga sorag
ly seretdim.
— Nämäni gizläpdirin men?
Ejem sakl an yp bilm än, gül üp
goýberdi.
— Çagamy kösejek bolmasana
gyz, bizi kimiň öýüne iberenini bil
mese näme?
Sona daýzam ýene syrly gürledi.
— «Sözde güýç bar» diýýänlerini
eşidýädik welin, edil beýle bolýandyr
öýtmeýädim men-ä.
Birsalym düşnüksiz sözler bilen
daýym ikimiziň enterpelegimizi aý
lansoňlar, olar ýagdaýy düşündirdi
ler. Menem gepi uzaldyp oturman,
bolan ýagdaýy size gysgaça gürrüň
bereýin.
Men iň Jer en im — şol çag al ar
bagyndaky çagalyk dostum Enejan
bolup çyksa nätjek? Enesiniň ady
dakylansoň, öýlerindäkiler Enejan
diýselerem, mekdepde, institutda
oňa Jeren ady berlipdir. Şeýdibem
men ony Jeren ady bilen tanamsoň,
Enejan bolup çykjagy barada pikirem
etmändirin. Galanynam näme, özü
ňiz bilýäňiz. Wiý, ýogsa-da, gudaçy
lyk meselesiniň nähili çözülendigini
aýtmandyryn-a. Aý, ol aýtmanymdada düşnüklidir-le...

Meretgylyç ATABAÝEW,
Mollanepes adyndaky
talyplar teatrynyň işgäri.

tutýar? Nähili taslama düzdüň?» diýip
soranda, birbada näme jogap berjegimi
bilmän ýaýdandym. Asyl geplemän oňaý
dym. Edil şo wagt soraga taýýar däldim.
Gep iň kül e ýer i, böl üm iň işin i it alan
sanaja dönderip barýardylar. Şu ýerdede Ahmet Bekmyradow dadyma ýetişdi.
Ol söz alyp, şeýle diýdi: «Çaryň bölüme
geçenine entek alty aýam bolanok. Nä
me-de bolsa, gowşak bölümi janlandyrdy.
Birnäçe rubrika açdy. Özümiň-ä iň gowy
gören zadym onuň awtorlar bilen işleş
megi. Ol ýurdumyzyň welaýatlarynda ýa
şaýan ýazyjydyr žurnalistlere ýörite hat
ýazyp, medeniýet bölümi üçin derwaýys
makalalary ýazmagy haýyş etdi. Şolaryň

Ata Atajanow

ähli ugurlary boýunça jedelleşmek müm
kindi. Sözlemleri gurşunly kenek ýalydy,
pik ir ýör ed iş hörp i-de ýok ar yd y. Ol şa
hyr hökmünde-de özüni tanatmaga ýetiş
di. Gow y goşg ul ar ýazd y. Gaz etd e täz e
işe başl an ýaşl ar yň dör ed ij il ig i, köpl enç
hal atd a, dört-bäş ýyld an soň durl an yp
başl aý ar. Ahm ed iň zeh in i wel in gat y tiz
açyld y, deň-duşl ar ynd an çalt saýl and y.
Köp okaý ardy, okaý an zatlaryndan net i
je çyk arm ag a, olar y selj erm äg e ökd ed i.
Iň esas y-da, onuň düný äg ar aýş y çaks yz
giňd i. Ony kön e edeb iý at am, täz e ede
biý at am, türkm enl er iň gel ip çyk yş y-da
gyz ykl and yrý ard y. Düný ä tar yh ynd a
nam, edeb iý at ynd an am üzň e däld i. Ah
met bil en futb ol yň gürr üň in i etm eg em
mümk ind i, gün ort a arak esm e mah al y
küşt dikm eg em gyz ykl yd y, ol özar a otu
ryl yş ykl ar yň am bez eg id i. Dogr uç yld y,
gön üm ell ig i bard y. Pik ir in i syp aý yç yl yk
bilen gös-göni aýtmagy başarýardy. Bar
dy-geld i kimd ir bir in e näh ak igen il äýs e
dag y, derr ew şon uň tar ap yn y tutm ag y
baş arý ard y. Mun uň şeýl ed ig in e öz tej
rib ämd e-de kän gez ek gab at gel ipd im.
Müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylyň
ahyrlarydy. Gazetiň medeniýet bölümi
niň müdiridim. Ahmet Bekmyradowam
tank yt böl üm in iň müd ir id i. Her böl ü
miň işi ýyl yň dow am ynd a önümç il ik
maslahatynda (oňa redaksiýanyň geňeş
agzalary-da gatnaşýardy) ara alnyp mas
lahatlaşylýardy. Läheň ýazyjylar seniň
eden işiňe baha kesýärdi, kemçilikleriňi
ýüz üň e basý ard y. Med en iý et böl üm in i
diňl em ek gez eg i-de geld i. Ilk i edil en
işler barada hasabat berip, bölümiň et
sem-goýsamlary barada gürrüň berdim.
Soňr a böl üm iň işin e bah a kes ilm äg e
durd y. Ýerl i-ýerd en bell ikl er aýd ylý ar
welin, depäňe ýekedaban bilen urulýan
ýalydy. Hasam belli ýazyjymyz Ata Ata
janow: «Indiki ýyl şanly sene. Ýurdumyz
eýýämden şoňa taýýarlanýar. Şu babatda
medeniýet bölümi nämeleri göz öňünde

Ahmet Bekmyradow

temalaryny-da belerdip berdi...».
Redaksiýanyň geňeş agzalarynyň biri
Ahmediň sözüni bölüp, maňa ýüzlendi:
— Bölümiň işine welaýatlardan kimleri
çekdiň?
Ýüzüm ýagtylyp gitdi. Ahmediň aýd
ýanlary hakykatdy. Welaýatdaky ýazyjy
lara ýörite hat ýazanym dürsdi. Men nagt
jogap berdim:
— Bazar Öwezow, Çary Gurbangylyç,
Amanny Ata, Öwlüýäguly Möwlamow, Ab
raýguly Möwlamow, Oraz Guwanjalyýew...
Soňr a Ahm et Bekm yr ad ow söz ün i
dowam etdirip, şeýle diýdi: «Bölümiň işi
ne kän täzelik girizildi. Şonuň üçinem,
adamlar, belligem aýtmalydyr welin, biraz
hoşamaýragam bolaýmaly!».
Ahmet Bekmyradowyň ýazýan maka
lalary, köplenç halatda, edebiýat jemgy
ýetç il ig ind e gow ur tur uzý ard y. Olar yň
soňy çekişmä-de ýazýardy. Rast, çekişmä
ýazýan bolsa, diýmek, teýinde zat bardyr.
Onuň okyjylarynyň örüsi-de giňdi. Gowy
ýadymda. Günlerde bir gün obadaşlary
myň biri öýümize geldi. Ol işçidi, ýöne
okumyş adamdy. Obadaşym:
— Sen Ahmet Bekmyradowy tanaýaň
my? — diýip sorady. Men:
— Hawa, gaty gowy tanaýan — diýdim.
— Tanaýan bolsaň, şoňa meniň adym
dan hoşallyk bildir. «Edebiýat we sun
gatda» bir makalasyny okadym. Aperin,
taryhy öwrenip bilipdir. Ömür eşitmedik
magl um atl ar ym yň üst ünd en bard ym.
Höwri köp bolsun, galamy ýiti bolsun!
Şulary hökman özüne ýetireweri!» diýdi.
Dogrusy, obadaşymyň juda maňzyna
oturan ol makalany heniz okap ýetişmän
dim. Ýöne gazeti ýygnap goýupdym. Oba
daşym sagbollaşyp gidensoň, ur-tut ýyg

Gurbanýaz Daşgynow

nap goýan gazetimi tapyp, birdemde okap
çykdym. Ahmet ol makalasynda onlarça
taryhçynyň, alymyň işlerine, golýazmala
ra salgylanýardy, olary özüçe derňeýärdi.
Käbir alymlaryň aýdýanlaryny makullap,
ýen e birl er in iň pik irl er in i ösd ürý ärd i,
şol ard an üýtg eş ik net ij e çyk arý ard y.
Olar ylmy işiň derejesindäki ýazgylardy.
Oňa ummasyz zähmet siňdirilendigi gör
nüp durdy. Aslynda, Ahmediň her bir ýaz
ýan makalasy çekişme döredýärdi. Onuň
«Gör ogl y haýs y döwr üň är ogl ud yr?»
atly makalasy-da şeýle ylmy derňewleriň
biridi. Aýratyn bellemeli zat, Ahmet Bek
myradow makalalaryndaky öňe sürýän
pikirlerini daşbasma hasaplanok. Bu ba
rada onuň özi has jaýdar belläp geçýär:
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Ahm et myd am a howl ukm açd y. Ham al a,
kimd ir bir i gyss aý an ýal yd y. Çakg an ýör e
ýärd i, çalt gürl eý ärd i, gij es i bil en ýatm an
diýen ýaly işleýärdi. Ol maňa: «Ikimizem çalt
gürl eý äs, çalt gürl eý än adam çalt am pik ir
edýär» diýerdi. Ýöne döredijiligi welin, dana
kişi deýin agrasdy. Otuz sekiz ýaşynyň içinde
ummasyz iş bitirmäge ýetişipdi. Soňky sapar
ony «Edebiýat we sungatyň» redaksiýasynda
gördüm. Ol otaga girip salamlaşdy, hal-ahwal
soraşdy. Soňam maňa: «Ýör, daşaryk çykaly,
biraz gürrüň bar» diýdi. Otagdakylar: «Arkaýyn
gürleşiberiň» diýseler-de, çykyp, çete çekildik.
Ol basym doktorlyk dissertasiýasyny goramak
çydygyny aýdybam, «Edebiýat we sungata»
hödürlän makalasynyň ýagdaýyny sorady, so
ňam şeýle diýdi:
— Çary, çypbakaý çynym. Diňe seniň ýanyňda
aýdýan. Şu wagt oba barýan. Hany, bir baryp
geleýin, onsoň ikimiz ýörite oturyşarys. Köpden
bäri ýüzbe-ýüzem bolamzok.
Şeýdip ýagşy niýet bilen hoşlaşdyk. Arman,
onuň aýdan duşuşygynyň ornuny ol baradaky
soňsuz, armana ýugrulan ýatlamalar eýelemeli
boldy. Onuň aramyzdan gidendigi baradaky ha
bary alanymda, edil bulutsyz gün asmanda gök
gürlän ýaly boldy.
Aradan ýyllar geçip gidipdir. Alym, ýazyjy
dostumyň «Edebi miras — ebedi miras», «Ör
temäň meni», «Sadrançnama» atly kitaplary
hemişe elýeterimde. «Sadrançnama» awtoryň
ýazan ýadygärlik ýazgysyny okaýaryn: «Çary
jan! Ömrüň küşt oýny ýaly uzak, döredijiligiň
küşt oýny ýaly gözel bolsun 13.04.83.».
Ahmet Bekmyradow hakynda ýagşy-ýagşy
ýatl am al ar ýazyldy, bitiren işleri selj er ildi,
olara mynasyp baha berildi. Şahyr Gurban
ýaz Daşgynow onuň hormatyna ajaýyp goşgy
ýazypdy:

...Biziň köpimize meňzeş däldiň sen,
Ýaş hem bolsaň görünýärdiň gadymy.
Ahmet, ömrüň şeýle gysga bolsa-da,
Ynanýaryn, eden işiň müdimi...

DOSTLUK KÖPRÜSI
dalar. Şazadamyz söýgüsi üçin özüni
köşgüň başyndan taşlady — diýýär.
Başgalar hem oňa goşulýarlar.
— Eger biz pikirimizden gaýtmasak,
ol pälinden gaýtmaz!
— Bolsa-da, bu gezek biziň bagty
myz işledi... — diýşip, köşgüň kabul
hanasyny alagoh edýärler. Sapar beg:
— Bir-biregiň ugrunda bagyrlary bir
ýan iki juwanyň üstünde gurlan söwda
ny gaýtarjak bolmalyň. Olara birehimlik
etmäliň. Goý, olar maksat-myradyna
gowuşsynlar — diýýär.
— Sapar begim rast aýtdy, etmelisi
şoldur. Bularyňky hak söýgüdir — di
ýip, patyşanyň bir kem ýüz ýaşan ge
ňeşdary hem söze goşulýar.
Az salymyň içinde Ybraýymguly
şanyň başyna sagdan-soldan gaty

Kutubşanyň gurduran Çarminar binasy
Haýdarabat üçin edil Parižiň Ýeňiş diňi
ýaly wajyp bir nyşandyr. Şajahanyň Ag
rada gurduran Täçmahaly hindiler üçin
nähili wajyp bolsa, Çarminar hem şeýle
derejede wajypdyr. Ýeri gelende aýt
sak, dünýäniň bir bezegi hasaplanýan
Täçmahal türkmen zenanyň hormatyna
gurlan ýadygärlikdir. Çarminar bu şow
hunly şäheriň ýüregi bolup, Haýdara
badyň ruhuny, onuň däp-dessurlaryny
we döwrebaplygyny birleşdirýän, gaý
talanmajak sungat eseridir. Çarminaryň
dört minarasy «Gündogaryň Ýeňiş diňi»

Haýdar ab at hek aý at y
ýa-da Hindistanda türkmen yzlary

Muhammetguly Kutubşa nika toýundan birnäçe ýyl geçenden
soň, 1591-nji ýylda öz aýalynyň hormatyna onuň dogduk obasynyň
ornunda — Çiçlamda gözel ymaratlara baý bolan şäheriň düýbü
ni tutýar. Ol bu şäheriň mysalynda sungatyň gudratyny, güýjüni
görkezmek isleýär. Muhammetguly bu owadan şäheri söýgüli gelni
Bagmatiniň hormatyna Bagnagar diýip atlandyrýar.

diýlip hem atlandyrylýar. Hut Çarmina
ryň ýanyndan Haýdarabat şäheri dört
tarapa uzalyp gidýär.
Bu hekaýatyň mazmunynyň nähili
bolanlygyna garamazdan, Bagmati atly
taryhy şäheriň bolanlygy hakynda umu
my ylalaşmalar bar. Rowaýatçylaryň
taryhy maglumatlara öz goşantlaryny
goşanlygy gutulgysyzdyr. Haýdarabat
şäheriniň taryhy ady asyrlaryň dowa
mynda taryhçylar we jahankeşdeler
tarapyndan dürlüçe üýtgedilip teswir
lenilipdir. Taryhçy Hafi hanyň öz işinde:
«Soltan Muhammetguly Kutubşa gelni
Bagmatini örän gowy görüpdir. Onuň
haýyşy boýunça Golkonda galasyn
dan on iki kilometr uzaklykda bir şäher
gurdurypdyr we oňa Bagmatiniň adyny
dakypdyr. Bagmati aradan çykandan bi
raz wagt geçenden soň, ol şäheriň ady
Haýdarabat diýlip üýtgedilipdir, emma
halkyň arasynda ol entek hem Bagna
gar diýip atlandyrylýar» diýip bellemegi
bu taryhy hakykaty äşgär edýär. Meşhur
taryhçy Ferişdäniň 1619 — 1620-nji
ýyllarda berýän maglumatlaryndan
ugur alsak, ol: «Soltan Muhammetguly
özüniň hökümdarlygynyň ilkinji ýylla
rynda Bagmati atly bir aýdymçy gyza
aşyk bolupdyr. Onuň goragy üçin bir
müň atlyny wezipä belläpdir. Ol köşge
gelende, onuň beýleki köşk emeldar
laryndan birjik-de pes görülmeli däldigi
barada buýruk berlipdir. Golkondanyň
howasynyň hapalanmagy we sagly
ga zyýanly bolmagy sebäpli, ol sekiz
mil uzaklykda täze bir ajaýyp şäheriň
düýbüni tutupdyr we oňa öz söýgülisi
Bagmatiniň hatyrasyna Bagnagar diýip
at beripdir. Wagtyň geçmegi bilen ol şä
her Haýdarabat adyny alypdyr. Emma
häli-henize çenli hem şäheriň bir bölegi
öňki ady boýunça Bagnagar diýlip tutul
ýar» diýip belleýär. Nizam ud-Din Ahmet
öz eserinde: «Kakasyndan soň tagta
Muhammetguly çykypdyr. Ol Bagmati
atly bir gyzyň aşygy bolupdyr. Soltan
bir şäher gurdurypdyr we ony Bagnagar
diýip atlandyrypdyr. Ol gelniniň hyzma
tynda bir müň atlyny saklapdyr we olar
hemişe şol zenana hyzmat edipdirler»
diýip beýan edýär. Haýdarabat şäheri
niň adynyň gelip çykyşynyň asyl çöz
güdi dogrusynda ýewropaly syýahatçy
Tawernýe: «Ol döwürde Bagnagar,
adatça, Golkonda diýlip atlandyrylýan
bir şäher bolupdyr we häzir hökümdar
lyk edýän patyşanyň atasy tarapyndan
onuň düýbi tutulypdyr. Ol onuň söýgüli
aýallarynyň biriniň haýyşy boýunça
gurlupdyr we ol aýalyň ady Nagar bo
lupdyr. Ol ýeri öň patyşanyň dynç alýan
şypahanasy bolup hyzmat edipdir, ol
ýerde patyşanyň ajaýyp seýilgähleri
ýerleşipdir. Onuň aýaly köplenç oňa
şol ýerde derýanyň boýunda ajaýyp bir
köşk we şäher gurulsa, gowy boljakdy
gyny aýdar eken. Ahyrynda, ol aýalynyň
aýdanlaryny berjaý edip, şol ýerde aja
ýyp bir şäher gurdurypdyr hem-de oňa
aýalynyň hatyrasyna Bagnagar, ýagny
«Nagaryň bagy» diýip at beripdir» diýip
beýan edýär.
Taryhçy Parwin Ruhsana Bagma
tiniň hakyky taryhy şahsyýet bolan
lygyny tassyklaýar. Ol: «Bagmatiniň
Hagalaçinta diýip atlandyrylýan häzirki
Haýdarabadyň bir mähellesinden ge
lip çykanlygy hakykatdyr. Ol ýerde biz
häzir hem özlerini Bagmatiniň nesline
we onuň neberelerine degişli hasap
laýan adamlara gabat gelýäris» diýip
ýazýar. Ol soltan Muhammetguly Ku
tubşanyň döwürdeşi Faýzynyň ýazan
«Latifaý-i-Faýzy» atly işinden birnäçe
setiri mysal getirýär: «Muhammetguly
Kutubşa näzenin we söýgülisi Bagma
ti üçin bir mähelläni esaslandyrdy, ol
ýerde binalary gurdurdy we ady ag
zalan Bagmatiniň hormatyna ol ýere
«Bagýanagar» diýip at berdi. Taryh
çynyň ýazmagyna görä, Bagmati Mu
hammetguly Kutubşanyň gyzy Haýat
bagşy begimiň ejesi bolupdyr. Bagmati
Haýat bagşy begimi dünýä inderende,
oňa «Haýdar Mahal» derejesi berlipdir
we netijede, onuň yzysüre bu şäheriň
ady Haýdarabat diýlip üýtgedilipdir».
Mundan başga-da, taryhçy Par
win Ruhsana öz işinde şeýle ýazýar:
«Muhammetguly özüniň çeper döredi
jiliginde «Bag» sözüni ulanan islendik
ýerinde Bagmatiniň adyny örän aja
ýyp, owadan we dürli gysgaltmalar
we öwüşginler bilen ulanypdyr». Gör
şümiz ýaly, rowaýat öz köküni taryha
urup, ol häzirki döwürde türkmen-hindi
gatnaşyklarynyň rowaç menzillerine
täze badalga berýär.

«

...Kut ubş al ar döwl et in iň bäş inj i
hökümdary Muhammetguly häkimlik
yşkyna beýleki doganlaryndan has ir
düşüpdir. Ol ýaşlygyndan edermenli
gi hem düşbüligi bilen tapawutlanýar.
Şol gylygyna belet bolan Ybraýymguly
Kutubşa şazada oglunyň hyjuwyny
kanagatlandyrmak üçin oňa aýratyn
üns berip, ylym ýüküni kemsiz tutup
dyr. Söweş we serkerdelik tilsimlerini
öwredipdir. Muhammetguly oglanlyk
dan harby sungatdan başga-da saz
çalyp, aýdym aýtmagy, goşgy düzmegi
öwrenýär. Döwrüniň çeper eserlerini
ürç edip okaýar, sungat eserleri bilen
höwrügýär. Aýlar-günler aýlanyp, 14-15
ýaşyna ýeten şazada günleriň bir güni
paýtagtyň etegindäki, Musi derýasynyň
ýakasynda ýerleşen obalaryň birine atly
gezelenje çykýar. Bir ybadathananyň
deňinden geçip barýarka, garaşylma
dyk ýagdaýda hindi halkynyň «Puja»
atlandyrýan täsin baýramçylygyna ter
güllerden boglan çemen göterip barýan
boý-syraty dik ösen gargy gamşy ýat
ladýan hindi gyzyna duşýar. Birek-bi
regi düýpden tanamaýan iki ýaş juwan
biygtyýar biri-birine nazar salýar. Ine,
saňa ýaňy açylan ter-tämiz gülüň gö
zelligini özünde jemlän, elwan sarisini
owadan edip oranan, maňlaýy basma
hally, Aý ýüzli näzenin! Gulaklaryna
gülden ysyrga dakynan gyzyň maral
gözlerindäki mähir-muhabbetiň nury
ýüreginden parran geçen şazada duran
ýerinde aty bilen bile doňup galýar. Ol
gyzyň jemalynyň şuglasy, ajaýyp kat
dy-kamaty şazada ýigidiň akylyny alyp,
şahyrana dünýäsine ot berýär. Gyz uz
basyp, seýkin ýöräp, ybadathana girip
gidýär. Bada oňa aşyk bolan Muham
metguly dosty Sapar begi ýanyna ça
gyryp: «Bu gyzyň kimdigini bilýärmiň?»
diýip soraýar. Ybadat-dessurlaryny
berjaý etmäge giren hindi gyzynyň kim
diginden habary bolmadyk Sapar beg:
«Ýok» diýip jogap gaýtarýar.
Özüni hut şu gözeliň bir köýe salan
lygyna anyk göz ýetiren aşyk şazada:
— Buşluk, Hindistan! Bu gün meniň
kalbyma seniň gökdäki Gün ýaly gyz
gyn ýüregiň şuglasy ýetişdi. Men seniň
owadan perzendiňe aşyk boldum! Bu
pursat — aýdym, bu pursat — saz, bu
pursat — sungat! Men ony söýdüm! —
diýip, ýüregi bilen seslenýär.
Bu wakadan soň şazada öz ýoluny
kesen şol ajaýyp hindi gyzyny ýene-de
görmegiň arzuwynda bolýar. Ilkinji du
şuşygyň täsirinden çykyp bilmän, mej
nunlyk hetdine ýetýär. Göbek ganynyň
daman ýeri, köp märekeli, berk diwarly
giň Golkonda galasy Muhammetgula
dar görünýär. Ol ahyrsoňy öz dostuna:
— Sen bu beladan has alysdaky,
akyly öz jaýynda bolan birisiň. Maňa
tizara maslahat ber! Içim gysýar, men
nätmeli? — diýýär.
Sapar begiň-de wezipesi şazada
höwür bolmak, her bir müşgilatynda
derhal oňa ýardamçylyk etmekdi, göw
nüni açmakdy. Ol mylaýym ýylgyryp,
Musi derýasynyň beýleki kenarynda
belli bagşylaryň, ezber tansçylaryň,
aýdymçylaryň, hak şahyrlaryň ýaşa
ýan mähellesinde bir meşhur aýdym
çy-tansçynyň bardygyny, onuň her
gün şol ýerde çykyş edýändigini, eger
makul bilse, şol aýdymçynyň çykyşyna
tomaşa etmäge gitmegi teklip edýär.
Şazada Muhammetguly dostunyň bu
teklibine razylyk berýär. Şeýlelikde, er
tesi gün irden iki dost derýadan geçip,
şol aýdymçyny diňlemäge gidýärler.
Depleriň, dümbelekleriň, surnaý
laryň, sitaralaryň... göçgünli owazy
Musi derýasynyň kenarlaryna ýaýrap
gidýärdi. Bu ýerde mähelläniň erkegizenany joşgunly halda raks oýnaýar
dylar. Tomaşahananyň gapysyndan
ätl än bad yn a, Muh amm etg ul yn yň
ýüregi gürsüldäp, batly urup başlaýar.

«

«

Ahmet mydama howlukmaçdy. Ha
mala, kimdir biri gyssaýan ýalydy.
Çakgan ýöreýärdi, çalt gürleýärdi,
gijesi bilen ýatman diýen ýaly işleýär
di. Ol maňa: «Ikimizem çalt gürleýäs,
çalt gürleýän adam çaltam pikir ed
ýär» diýerdi. Ýöne döredijiligi welin,
dana kişi deýin agrasdy.

laçyn guş kysmy ganat gerip, dünýäniň haýsy çetin
den çykan bolsa, şol atlaryň bilinde hem bürgüt ýaly
gaýratly türkmen gerçekleri jylaw deňläp otyrdylar.
175 ýyllap dowam eden garagoýunly türkmenleri
niň nesilleri tarapyndan esaslandyrylan Kutubşalar
döwletiniň paýtagty oguz-türkmen kowumlaryndan
bolan är gaýratly gerçegiň Musi derýasynyň beýleki
kenaryndaky aýdymçy we tansçy bir oba gözeline
bolan söýgüsi edil Golkondanyň özi ýaly, rowaýata
öwrülip gidipdir. Dört ýarym asyra golaý wagt bäri
bu söýgi hakyndaky hekaýat hem edil şol joşgunly
derýany ýadyňa salýar.
Hindi dostlarymyzyň aýtmaklaryna görä, Bag
mati bilen Muhammetgulynyň päk söýgüsi hakyn
daky halk aýdymlary ençeme ýüz ýyllar taryhyň
belent-pesli gerişlerini aşyp, halkyň ýüreginde
saklanyp gelipdir.

«

«Häzir doly çözülmedik ýaly bolup görünýän
käbir meseleler geljekde beýleki alymlar tara
pyndan aýdyňlaşdyrylar, belki-de, olar täze-tä
ze ylmy netijelere sebäp bolar diýen umydymyz
bar. Sebäbi halk arasynda «Jedelden hakykat
dünýä inýär» diýlip ýöne ýere aýdylmaýar».
O n y t ü r km e n h a lk yn y ň t ar yh y - d a ,
edeb iý at yň tar yh y-da, hatd a küşt üň ta
ryh y-da gyz ykl and yrý ard y. 1978-nji ýy
l y ň a h y rl ar ydy . Ahm e t ý an ym a g e ld i .
Gürrüňiniň arasynda-da taryhçylar tarapyn
dan küşt oýny boýunça dünýäniň ilkinji çem
piony diýlip ykr ar edil en türkm en küştç üs i
Abu Bekir as-Sulynyň täsin ykbaly hakynda
makala ýazandygyny, ony gazetleriň birine
höd ürl em ek meýl in iň bard yg yn y ýaňz ytd y.
«Makalaňy getir, okap göreýin!» diýdim. Ýö
ne «Ýaş kommunist» (häzirki «Watan» gazeti)
bizden öňürdip, ony öz sahypalarynda çyka
rypdy. Bu makala dogrusynda alyma ençeme
hat gelip gowuşdy. Şolaryň arasynda şeýleräk
mazm unl ys y-da bard y: «Mak al aň y okad ym.
Halkymyzyň şeýle üýtgeşik oglunyň bardygy,
dogrusy, maňa-ha täzelik. Belki, başga-da bil
meýän köpdür. Şonuň üçinem bu makalaňy
başlangyç hasapla...». Şunlukda, okyjynyň haty
alymy nobatdaky gözleglere atardy. Ol bu işe
düýrmegi bilen berildi. Netijede, «Sadrançna
ma» kitaby döredi. Onda Abu Bekir as-Sulynyň
täsin ykbaly, şonuň ýaly-da taryhda ýaşap ge
çen beýleki türkmen küştçüleri barada gyzykly
maglumatlar berilýär.
Bir gün Ahmet bilen onuň gowy görýän
dostlarynyň biri, suratkeş, ýazyjy Juma Hudaý
gulyýewiň ussahanasyna gitdik. Suratkeş täze
bir eseri gutarjak-gutarjagyň üstündedi. Eser
tutumlydy. Yhlas edileni görnüp durdy. Elbetde,
men suratda şekillendirilen şahsyň kimdigini
tanamadym. Hernä Jumanyň özi düşündiriş
beräýdi: «Bu surat Ahmet Bekmyradowyň ta
gallasy bilen döredi. Ilkinji türkmen küştçüsi
as-Sulynyň keşbi...». Görüp otursam, ony şu
suraty çekmäge imrindiren Ahmet eken. Mu
nuň üçin, elbetde, ikisi-de kän kelle döwüpdir.
Sebäbi taryhy eser. Şol döwrüň ruhy duýulma
ly. As-Sulynyň hiç hili surat şekili galmandyr.
Onuň mysaly suratyny oýlap tapmalydy. Şol
döwürde nähiliräk eşik geýlendigine, küştüň
çöpleriniň ýasalyşyna çenli öwrenmelidi. Şu
lar babatda Ahmet ylmy maslahatçy bolupdy.
Şeýdibem, ajaýyp eser dünýä inipdi. Şonda
Ahmet suraty özi çeken ýaly begenipdi. Hawa,
ol dostlarynyň üstünligine çaga ýaly guwanma
gy-da başarýardy.

Günorta Hindistanda ýerleşen Haýdarabat şähe
riniň döreýşiniň juda gyzykly taryhy bar. Taryhçy
lar ony «Aşyklar şäheri», «Gözelligiň we bakylygyň
şäheri», «Dürler şäheri», «Dekkanyň gülşeni»...
diýip, dürlüçe atlandyrýarlar. Hindileriň keramatly
hasaplaýan Musi derýasynyň kenarynda binýat bo
lan bu paýtagt şäheriniň döreýşi bilen baglanyşykly
arkama-arka aşyp gelen täsin hekaýatlar özüne çe
kijidir. Biz Haýdarabat şäheriniň dik ortarasyndan
şäheri kesip geçýän we Dekkan halkyna durmuş
suwuny berip, onuň meýdanlaryny, baglaryny beze
ýän Musi derýasynda gaýykda ýüzýän wagtymyzda,
owadan hindi gyzy bilen gerçek türkmen ýigidiniň
öz päkize söýgüsi hakyndaky şirin aýdymlaryny
eşitdik. Hawa, bu sözde geň galar ýaly zat ýok. Öz
şöhratly zamanasynda şindiki ahalteke bedewleriniň
ata-babalary bolan gaýratly türkmen atlary misli

Bu ýerde ýeňil gopup tans edýän ge
linleriň arasynda peripisint gyzyň söýgi
hakynda aýdýan şirin aýdymy badabat ýaş şazadany aňk edýär. Aýdym
barha güýjäp, Çiçlam obasyny, derýa
kenarlaryny doldurýar. Sünnälenip
bejerilen sarisini badam gözlerine, gül
ýüzüne perde edinen uzyn boýly aý
dymçy gyz ussat sazandanyň sazyna
aýagyndaky düwmejiklerden çykarýan
sesiniň owazyny goşup, ýaş şazada
hormat bilen baş egýär. Kalby we
aňy jadylaýjy mukamlaryň dünýäsine
melul bolan şazada göýä ganaty bar
ýaly, pyrlanyp tans edýän gyzdan na
zaryny hiç ýana sowup bilmän, onuň
hereketlerine kökerilip galýar. Şazada
ortada tüweleý ýaly pyrlanyp duran bu
näzenin barada hemrasy Sapar beg
den soraýar. Şonda Sapar beg:
— Ol Bagmati. Bu meşhur aýdym
çy siziň şol gezekki ybadathananyň
gapysynda gören owadan gözeliňiz,
şazadam — diýip jogap berýär.
Reňki-roýy üýtgän şazada sypaýy
çylyk bilen tansçy gyza golaý baryp,
ýumşaklyk bilen oňa ýüzlenýär.
— Aý gyz, siz öz gollaryňyz bilen
aşyk ýigide bir pyýala şerbet sunmaz
mysyňyz?!
Muhammetguly hindi gyzyna inti
zar nazary bilen bakyp, oňa özüniň
aşyk bolanlygyny beýan edýär. Şonda
Bagmatiniň çin käsesiniň düýbi ýaly
owadan gözleri ot bolup ýanýar.
Hindi gyzynyň yşkyna gaýym düşen
aşyk şazada magşugynyň didaryny
görmek üçin her gije Golkondadan ýol
söküp gelip, onuň bilen duşuşmagy
dowam edýär. Ýaş şazada öz söýgüsi
niň waspyny ýetirjek bolup, şygra baş
goşýar. Şol döwür onuň yşk odundan
bähre alan ölmez-ýitmez döredijiligi
başlanýar. Söýgi dura-bara olaryň
birini saýradyp şahyr, beýlekisini bök
dürip tansçy edýär. Şahyr ýigit bilen
tansçy gyzyň söýgüsi hakdaky habary
Kutubşalar döwletiniň hökümdarynyň
gul ag yn a ýet irý ärl er. Şund an soň
Ybraýymguly şa şazadany galadan
çykarman, berk gözegçilikde sakla
magy buýurýar. Şanyň bu hökümini
oňlamadyk emeldarlar ýerli-ýerden:
— Hökümdarymyz, heý-de miras
düşer şazada babatda beýle höküm
edip bolarmy? — diýşip, şanyň ýüregi
ni ýumşatmak isläpdirler. Emma soltan
öz diýen sözünde durýar. Muhammet
guly mundan beýläk Bagmatini görüp
bilmeýär.
Şazadanyň gündelik gatnawy ke
silenden soň, Bagmati göwün beren
sungatynyň güýji bilen özüniň ussat
lygy arkaly söýgüsine wepalylygyny
halkyň içinde aýan etmäge başlapdyr.
Bagmati aýaklaryna kümüş jaňjagaz
lary dakynyp, tans baryny döredipdir.
Ol tans hereketlerinde özüniň başyn
dan geçirýän heserini, hasratyny, ar
zuwyny... halka düşündiripdir. Şeýdip,
Bagmati inçe sungaty bilen özüniň
Kutubşalaryň köşgüne mynasypdy
gyny ýaňzytmak isläpdir. Bu belent
ruhly hindi gyzynyň tansyna ýurtda
muşdaklar gün-günden köpelipdir.

Onuň aýdym-saz, tans sungatyna
bolan ussatlygy ilden-illere gezipdir.
Günleriň garaňky gijesiniň birinde
asman gap-gara bulutlara bürenip,
ýyldyrym çakyp, gök gübürdäp, dün
ýä ala-zenzelä dolýar. Musi derýasy
nyň kenarynda gaý-harasat möwjäp,
güýçli ýagyş ýagyp başlaýar. Yşkyň
aýdymçysy, tansçy Bagmati gamgyn
lygyň girdabyna çümýär. Pelek gökden
guýulýan ýagyş-ýagmyry bilen bularyň
keç ykbalyna begenip, el çarpýan ýaly
bolup görünýär. Söýginiň bu gamgyn
sazy iki ýaş juwanyň ýüreklerini pa
ralaýar. Aşyk şazada her zada boýun
bolsa-da, özüniň mundan artyk beýle
ýüki göterip, çydap bilmejekdigine ma
gat göz ýetirýär.
Ol assyrynlyk bilen galanyň diwa
ryna çykýar we göge gollaryny gerip,
mynajat edýär. Ýarynyň wysalyna
ýetmek arzuwy bilen çyrpynyp akýan
Musi derýasynyň girdabyna bökýär.
Güýçli akýan derýa özi bilen başa-baş
söweşe çykan şazadany öz goýnuna
düýrläp-dolap alýar. Garaňkynyň için
de bir çümüp, bir çykyp barýan şazada
derýanyň güýçli gomlarynyň içinde
ýitirim bolýar. Derýanyň ol kenarynda
bu ýagdaýy gözi bilen görüp duran
Bagmatiniň ýürek tolgundyryjy aýdy
my asmanda dünýäni lerzana getirýän
ýyldyrymyň dabarasyny basyp, şeýle
bir belent ýaňlanýar. Bu hindi gyzynyň
ýüreginden çykýan mukam diriligiň,
wepalylygyň... çakylygydy. Ol mukam
da täzeden döräp gelýän ýaşaýşyň
demi duýulýardy. Hindi gyzy gudratyň
ýüz bermegini, öz ýarynyň sag-aman
halas bolmagyny diläp mynajat edýär.
Birden Bagmatiniň derýanyň girdabyn
da görnen çalajan şazada gözi düşýär.
Ol derýa özüni oklap, güýçden gaçan
şazadany halas edýär. Şazadanyň
yşkdan doly gözleri ýumuk bolsa-da,
göreşjeň ýüregi urup durdy. Bagmati
şonda gara gözlerini bulduradyp, şa
zadanyň üstüne eglip, titreýän leble
rini ýarynyň gulaklaryna ýakyn eltip:
«Derýalar tersine aksa-da, sil gelip,
ýer astyn-üstün bolsa-da, men sensiz
oňup bilmerin!» diýip pyşyrdaýar. Bag
matiniň bu sözleri Muhammetgulynyň
ýüregine umyt bagyşlaýar. Şonda päk
ýürekli juwanlar dünýäde ýaşaýyş
bilen söýgini ýok edip biljek güýjüň
ýokdugyna berk ynanýarlar.
Ertesi daň atyp, älem ýagtylan
badyna, galada uly başagaýlyk baş
lanýar. Ybraýymguly şanyň buýrugy
bilen hemmeler şazadanyň gözlegine
çykýarlar. Şazadanyň dosty Sapar be
giň ýolbeletlik etmeginde, ony tapyp
getirýärler. Bolan wakalaryň änigineşänigine ýeten hökümdar täç-jygaly
başyny aşak egip oturyşyna, çuňňur
oýa batyp dymýar. Onuň ata ýüregi
janyna jaý tapman çarp urýar. Ahyry
töweregindäkilere seredip, pyşyrdap
diýen ýaly gürleýär:
— Görýän weli, biziňki boljak däl
öýdýän...
Ýurduň sylagly-sarpaly adamlary
dürli pikirleri orta oklaýarlar. Olaryň biri:
— Şu donuň bahasy ýetdi, begza

köp pikirler çozýar. Ol pikirleriň ähli
sem haýsy tarapdan, haýsy ýoldan
gelýändigine garamazdan, ahyrda
aşyk-magşuklary birleşdirmek mese
lesinde jemlenýär.
Hökümdar aşyk şazadany öz der
gähine çagyryp, oglunyň gözlerine
seredip:
— Eý, goç ýigit, her daýym, her ýer
de edepli bolgun! — diýip nesihat ber
ýär. — Sen gaty gojalan ataňy bagyşla!
Men siziň bir-birege gowuşmagyňyza
razylyk berýärin! — diýip, bu wakadan
bir nyşana hökmünde, Musi derýa
synyň üstünden berk köpri gurmagy
buýruk berýär. «Purana pul» diýlip at
landyrylýan ol köpri häzir hem bar we
onuň üstünden her gün geçilýär.
Şundan biraz wagt geçenden soň,
Ybraýymguly Kutubşa bakyýete göç
edýär. Muhammetguly atasynyň or
nuna tagta çykýar. Muhammetguly
Kutubşa Bagmatiniň köşge päsgelçi
liksiz gelip-gitmegi üçin oňa ýörite müň
atly nöker berkidýär.
Dürli sebäplere görä, söýgi hakyn
daky hekaýatlaryň aglabasynyň ýa-da
hemmesiniň diýen ýaly, soňy hasratly
gutarýar. Ýöne täsin söýgi hakyndaky
bu hekaýatyň haýran galdyryjy tarapy
onuň rowaýat däldigidir. Muhammet
guly bilen Bagmatiniň söýgüsi bagt
toýunyň uludan tutulmagy bilen daba
ralanýar. Bu toýuň tutumy, dabarasy
dünýäni tutup, al-asmanda ýaňlanýar.
Bagmati adamsynyň ygtykaty bolan
ýol-ýörelgesine geçýär. Olardan bir
gyzjagaz dünýä inýär.
Muhammetguly Kutubşa nika to
ýundan birnäçe ýyl geçenden soň,
1591-nji ýylda öz aýalynyň hormatyna
onuň dogduk obasynyň ornunda —
Çiçlamda gözel ymaratlara baý bolan
şäheriň düýbüni tutýar. Ol bu şähe
riň mysalynda sungatyň gudratyny,
güýjüni görkezmek isleýär. Muham
metguly bu owadan şäheri söýgüli
gelni Bagmatiniň hormatyna Bagnagar
diýip atlandyrýar. Soltana durmuşa
çykandan soňra, Bagmata «Haýdar
Mahal» derejesi berilýär. Soltan Bag
nagar şäheriniň merkezinden tä Musi
derýasynyň kenarlaryna çenli aralykda
seýilbag bilen gurşalan ajaýyp binala
ry gurdurýar. Kutubşalar döwletine 32
ýyllap hökümdarlyk eden, eli galamly,
şahyr ýürekli Muhammetguly şa söý
güli hindi gözelini wasp edip, şeýle
setirleri galdyrypdyr:

Söýgülisiz al şerap hem suw kibi,
Söýgülisiz bu durmuş däl, kän kemi.

Söýüp görmedikler lal hem güň ýaly,
Süýjüsin näbilsin duýmasa häli.
Kutub şa! Akmaga derkarmy aklyň?
Söýüp azaşanlar söýgüde hakly.
Hemişe, her ýerde söýgi keremdir,
Umydy, daýanjy söýgi berendir.
Baga barmaý, kast etdiň nahalyna,
Baga çyk-da, gül bitir oň kalbyna.
Bagbany bir, sany ýok oň bagynyň,
Almaz ýeke, hasaby ýok çogunyň.
Ol jahana meşhur, doly bu durmuş,
Emma ony görüp bilmez, bir körmüş...

Wagtyň geçmegi bilen Bagnagar şä
heri Haýdarabat diýlip atlandyrylypdyr.
Taryhçylaryň aýtmagyna görä, Haýdar
yslamyň dördünji halypasy Hezret Aly
nyň çyn ady bolupdyr. Şu nukdaýna
zardan, bu şäher Haýdarabat, ýagny
“Haýdaryň şäheri” diýlip atlandyrylyp
dyr. Şunlukda, türkmen hökümdarynyň
tagallasy bilen Günorta Hindistanyň
ýaşaýyş-durmuşynda kämil medenidolandyryş merkezli Haýdarabat şäheri
emele gelipdir we ýuwaş-ýuwaşdan
uly şähere öwrülipdir. Şäheriň merkezi
Çarminar hasaplanypdyr. Maglumatla
ra görä, hut şol meşhur minaranyň bina
edilen ýerinde Muhammetguly Kutub
şa özüniň ilki söýgüsi — hindi gözeli
Bagmata sataşypdyr. Muhammetguly

Baýramgeldi ÇARYÝEW,
medeniýeti öwreniji.
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Atam, Türkmenistanyň halk ar
tisti Nurýagdy Baýramowyň sungat
ýoly barada gürrüň etmekçi.
Ony aýd ym-saz a bol an uly höw es i
köp wagtlap goňşy bolup ýaşan haly
pa-saz and a Tug ur Berd in yý az owl ar a
eltýär. Tugur aganyň ýaňy ussatlyga ýe
tip, özüne mynasyp şägirtleri gözleýän
döw ürl er i eken. Hal yp an yň yzyg id erl i
geçý än sap akl ar y ýaş Nurý agd yn yň
saza bolan ukybyny has ösdürip, onda
sung at a çuňň ur aral aşm ak höw es in i
artdyrypdyr. Orta mekdebi tamamlap,
söwda guramalarynda işläp ugran wagt
lary onuň örüsi giňäp başlaýar. Munuň
şeýle bolmagynda Bäşim Meret diýen
ezber gyjakçynyň beren ýardamy has
uly bolupdyr. Sahy bagşynyň «men» di
ýen çaglary esli wagtlap onuň gyjakçysy
bolup gezen, Aşgabat ýer titremesinde
saglygyna uly zeper ýeten Bäşim Meret
Nurýagdynyň daýysy.
Ýene bir ussat gyjakçymyz Ata Ably
ýew bilen bolan halypa-şägirtlik gatnaşy
gy atam Nurýagdynyň bagşylaryň hatary
na tiz goşulmagyna täsir edýär. 1964-nji
ýylda ol şol döwürdäki Türkmen döwlet
filarmoniýasyna işe kabul edilýär. Halypa
bagşy-sazandalar bilen häli-şindi bolýan
duşuşyklar, aýdym-sazly çykyşlar ýaş
bagşynyň owazynyň durlanyp, ussatlygy

Owaz y ill er aşan
nyň taplanmagyna getirýär.
Ol diňe döwürdeş bagşy-sa
zandalary diňlemän, eýsem,
Mylly Täçmyrat, Pürli Sary,
Hall y bagş y, Magt ymg ul y
Garl y, Girm an bagş y ýal y
halypalaryň miras galdyran
ýazgylaryny ürç edip diňläp
öwr ený är. 1968-nji ýyld a
Çar y Täçm ämm ed ow yň
ýolb aşç yl yg ynd ak y top a
ra çag yr ylý ar. Bu top ard a
işlän ýyllary onuň kämillik
der ej es in e göt er il en çag
lary bolýar. Gyjakçylar Ata
Ablyýewiň, Garýagdy Alyýewiň, Sapar
guly Işangulyýewiň, dutarçylar Ýagmyr
Nurg eld iý ew iň, Ýol am an Nur ym ow yň
sazandarlyk etmeginde aýdan ençeme
aýdymlary muňa şaýatlyk edýär. Ýur
dumyzyň görnükli sungat işgärlerinden
düzülen toparlara goşulyp, daşary döw
letleriň onlarçasynda — Eýran, Owga
nystan, Hindistan, Türkiýe, Russiýa ýaly
döwletlerde üstünlikli çykyş edýär.

1991-nji ýylda türkmen halkynyň aý
dym-saz sungatynyň ösmegine goşan
sald aml y goş and y we ýok ar y ýer in e
ýetirijilik ussatlygy göz öňünde tutulyp,
Nurýagdy Baýramowa «Türkmenistanyň
halk artisti» diýlen hormatly at dakyldy.
Ussat bagşy, mukamçy kompozitor uzak
ýyll ar yň dow am ynd a, ýagn y ömr ün iň
ahyryna çenli (2016 ý.) Maýa Kulyýewa
adyndaky Türkmen milli konserwatoriýa
synda ýaş bagşylara tälim berdi. Onuň
inisi Rüstem, ogly Merdan ilhalar bagşy
laryň hataryna hut atamyň milli aýdymsaza bolan yhlasy bilen goşuldylar. Özü
miň bu ugurda kämilleşmegimde hem
atamyň saldamly goşandy bar. Halypa
nyň elinde tälim alyp, ýurdumyzyň dürli
ýerlerinde işläp ýören Şadurdy Baýjykow,
Wep a Köş ek ow, Gülb ah ar Bäş im ow a
ýaly zehinli bagşylar uly sungat ýoluna
düşdüler. Hormatly Prezidentimiziň «Ile
döwlet geler bolsa...» atly kitabynda ha
lypa bagşy Nurýagdy Baýramowyň ömri
we döredijiligi barada gürrüň berilýänligi
bizi buýsandyrýar.

PURSATLAR PURSATLAR
Bu waka 1968-nji ýylda bolupdy. Şol ýyl ozalky Mollanepes adyn
daky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynyň ýanyndaky teatr
studiýasynda okamsoň, tanymal artist hem-de kinorežissýor Alty
Garlyýew bilen ýakyndan tanyşmaga höwes edýärdim. Şol günleriň
birinde studiýanyň ýolbaşçylary Alty Garlyýewi duşuşyga çagyrdylar.
Biz muňa diýseň begendik. Şonda ol durmuş we sungat ýoly barada
gürrüň berdi.
Ol sözüne agram salman, gyzykly gürrüň berýärdi. «Aýgytly ädim»
çeper filminiň surata düşürilişi barada aýratyn durup geçdi.
Çeper filmde baş gahrymanlaryň keşplerini belli artistimiz Baba
Annanow bilen Žanna Smelýanskaýa janlandyrdy. Surata düşüriş
işiniň gyzgalaňly döwründe olara Artyk bilen Aýnanyň duşuşýan
pursatlaryny ynandyryjy janlandyrmak başartmandyr. Alty Garlyýew
olara näçe düşündirse-de, filmiň şu pursaty ony kanagatlandyrman
dyr. Şol sebäpli ol ýaş artistlere birnäçe gün bile şähere aýlanmagy,
kino tomaşa etmegi maslahat beripdir. Onuň pikiriçe, eger ýaşlar fil

Serdar BAÝRAMOW,
Maýa Kulyýewa adyndaky
TMK-nyň ýanyndaky
Daňatar Öwezow adyndaky
Türkmen döwlet ýörite sazçylyk
mekdebiniň mugallymy.

SAGLYGA SYGNYP ÝAŞA

BAŞYMYZYŇ ALTYN TÄJI
Lukmanyň
maslahaty
Her gün:
Agyz-bur un
ört ügin i dol y we
dogr y da
kynm ag y,
Howps uz 2 metr
araç äg i saklamagy,
Ell er i ýyg y-ýyg yd an sab yn
lap ýuwm ag y,
Bedenterbiýe we sport bilen
yzygiderli meşgullanmagy unutmaň!

DILE GELDI
LE GEL
DI
— BI
Dana öwüt berdi: «Edingin bir kär,
Miwesiz agaçdyr kim bolsa bikär».
***
Her gülüň öz ysy ýagşy,
Her guşuň öz sesi.

***
Bagt mydam zähmet bilen bagtdyr,
Zähmet bar ýerinde bagt hoşwagtdyr.
***
Ökdeden öwrenen işe ussat bor,
Ökdäni ýigrenen görip, ysnat bor.
***
Özüňi mazamlap, öwünme, ogul,
Başarsaň özgäniň dilinde öwül.
***
Dok garynla hödürläp,
Duz gadyryn gaçyrma.
Akmaga akyl ündäp,
Söz gadyryn gaçyrma.
Bir dana diýdi şeýle:
— Ýagşyny ýaran eýle.
Baryşma biweç bile,
Ömrüňi çyrag eýle.

Gurban AGAJANOW,
Garagum etrabynyň
Erez obasynyň ýaşaýjysy.

ŞETDALY. Aşgazan üçin örän ýokumly,
siňmesi ýeňil iýmitdir. Şetdalyny nahar
dan öň iýmek, soň iýeniňden has peýdaly.
Ondan ýasalýan içgi öt gyzdyrmasyna
peýda berýär, bedeniňi ýumşadýar, teş
ne
ligiňi gandyrýar. Guradylan ýa-da gaýnady
lan şetdaly iç sürüji serişdeleriň biri hökmünde bellidir.
GARPYZ. Ol böwrekde we peşew ýollarynda daş emele
gelmesini bejerýär, daşlary eredýär. Ol aşgazana düşen
islendik iýmit bilen tiz alyşýar we garyşýar. Garpyz iýýän
adam onuň tagamyna garap, gowusyny iýse, sag
lygyna saglyk goşular.
Pygamberimiz ter garpyzlary iýer eken. Ol
ir-iýmişleriň we gök önümleriň arasyndan
üzüm bilen garpyzy has oňat görüpdir.
Abu Musehhir Gassany şeýle diýýär: «Ka
kam her gezek garpyz satyn alanda: «Eý, oglum,
onuň gara çyzyklaryny sana. Eger-de şol çyzyklar täk
bolsa, garpyzyň süýjüligini biläýgin» diýerdi». Ibn Apbas:
«Garpyz peşew haltasyny ýuwýar, aşgazanyňy we deriňi
meneklerden arassalaýar, sowuklama sebäpli dörän kesel
leri bejerýär» diýipdir.

INJIR. Iň gowusy ak reňkli, bişen,
gabygy aýrylan injirdir. Ter injir gu
rad yl an, kişd e edi-len inj ird en
has ýok uml y bol up,
onda gyzgynlyk bar.
Ol siňmesi ýeňil, ähli
ir-iým işl er iň içind e
iň ýokumlysy bolan iý
mişdir. Bedeniňi ýumşadýar,
ötüşen üsgülewükde peýdaly, damar
ýollaryny açýar, ony ajöze iýmek iý
mit siňdiriş ýollaryny kadalaşdyrmak
üçin örän peýdaly. Hususan-da, ony
badam we hoz bilen garyşdyryp iý
mek has gowy täsir edýär.
Pygamberimiz: «Jennetden inen
miwe hakda aýtjak bolsam, injiri aý
dardym. Çünki jennet miweleri şäniksiz
bolýar. Ondan iýiň, ol babasyl derdini
bejerýär we guragyra peýda berýär»
diýipdir. Ony yzygider iýmek, bedeni
gujurlandyrýar.

Muhammet Gaýmaz Türkmeniň «Pygamber tebipçiligi» atly kitabyndan.

MUN Y BILÝ ÄRMISIŇIZ?

Oksford uniwersiteti gadymylygy boýunça dünýäde
ikinji orunda durýar, birinji orunda bolsa Bologna uni
wersiteti durýar.
Oksfordyň ilkinji kollejleri XIII asyrda açylypdyr we
1879-njy ýyla çenli zenan maşgalalara okamaga rugsat
berilmändir.
Oksford uniwersitetinde 38 sany aýry kollej bar.
Hasaplamalara görä, uniwersitetde 22000 talyp okap,
olaryň 11772-si tamamlanmadyk ýokary bilim (bakalawr)
we galan 9850-si tamamlanan ýokary bilim (magistr)
derejesinde bilim alýarlar. Olaryň 62%-i daşary ýurtly
talyplardyr.
1683-nji ýylda gurlan Oksfordyň «Ashmolean» muzeýi
dünýäde ýörite ähli jemagat üçin niýetlenip gurlan iň
gadymy muzeýdir.
Oksford hususy uniwersitet bolup, 300-den gowrak
hünär talyplara hödürlenilýär.
Oksford 1642 — 1646-njy ýyllaryň Raýatlyk urşy döw
ründe Angliýanyň paýtagty bolupdyr.
«Alisa täsinlikler dünýäsinde» atly kitapdaky Alisa
hakykatda Alisa Liddell atly gyz bolup, ol Oksford uni
wersitetiniň «Christ Church» kollejiniň dekanynyň gyzy
bolupdyr.
Aslynda, Oksford sözi «Oxanforda» sözünden gelip
çykyp, «Öküzleriň geçelgesi» diýen manyny berýär.

Aşyrgeldi JUMAÝEW,
Magt ymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
dosenti, ýuridiki ylymlaryň kandidat y.

Ýapr akd ak y ýazg yl ar
Oksfordyň talyplary olimpiadalarda 158 altyn medal
eýeläpdirler.
Britaniýanyň Premýer ministrleriniň 27-si Oksfordda
bilim alypdyr.
Oksfordyň iňlis dili sözlügi ilkinji gezek 1884-nji ýylda
çap edilip, iňlis diliniň iň meşhur düşündirişli sözlügi
hökmünde tanalýar.

Taýýarlan
Selbi ANNAMURADOWA.
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň talyby.

El

Muhtar HUDAÝKULOW, özbek ýazyjysy.

— Biziň ikimizem el. Ýöne näme
ňeleriňden» halys bizar boldum-da
üçin
sen beýle emelsiz? — diýip, sag
— diýipdir.
el
sol
elden sorapdyr.
— Beýle bolsa, öz ýoluň bilen bo
—
Me
niň ýürege ýakyndygymam
luber — diýip, kirpijik jogap beripdir.
— Aýtsana, Gije-gündiz, sen näme
ýadyňdan çykarma — diýip, sol el buý
üçin gijelerine açylyp, gündizlerine ýü
sançly jogap beripdir.
züňi gizleýärsiň? Belki, Güni söýýän
dälsiň? — diýip, beýleki güller ondan
sorapdyrlar.
Bir gezek ýagyşdan soň ýer gurçu
— Däne bolaýşyňy, durşuň bilen
— Goýsaňyzlaň, men ony şeýle bir gy tötänden ýeriň ýüzüne çykyp, ýagty gylçyk — diýip, arpa gyjalat beripdirler.
söýýän, hatda gözlerine dikanlap seredip jahana gözi düşüpdir-de:
— Meniň pikirimçe, maňa hakyky
bilemok — diýip, güljagaz jogap beripdir.
— A-heý, munça boşluk kime ge bahany berip biljek diňe ýabymyka
rek! — diýip, süýrenip yzyna giripdir. diýýän — diýip, arpa jogap beripdir.

Gije-gündiz
we Gün

Gurçugyň
düşünjesi

Kirpi we tilki

Günlerde bir gün tilki kirpä ýüzlenip:
— Sen nähili tikenli, men şu «iň

*
*
*
*
*
*
*
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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.

me düşmezden ozal biri-birlerini has gowy tanasalar, onda özlerine
ynanylan keşpleri göwnejaý janlandyrarlar.
Olar onuň aýdyşy ýaly edýärler we özlerine ynanylan keşplerini
has ynandyryjy janlandyrmagy başarypdyrlar.
Bu ýatda galyjy wakadan soňra men ozalky M.Gorkiý, häzirki
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okuwa girdim.
Tomus aýlary talyplar üçin ýörite guralýan gurluşyk toparlarynda işle
dik. Okuwyny zähmet bilen baglap, göreldeli zähmet çeken talyplaryň
birnäçesi Hindistana hem-de Bangladeşe gezelenje ugradyldy. Olaryň
arasynda biz Hindistanyň Bombeý (häzirki Mumbaý) şäherinde bolan
mahalymyz ýolbeledinden belli hindi artisti hem-de kinorežissýory Raj
Kapuryň kinostudiýasyna baryp görmegi haýyş etdik.
Dünýä belli hindi kinolarynyň surata düşürilen studiýasynyň pa
wilýonlary bilen tanyş bolduk. Şonda diwary bezeýän bir surat meniň
ünsümi özüne çekdi. Bu suratda meşhur artistimiz Alty Garlyýew öz
kärdeşi hem ýakyn dosty Raj Kapur bilen durdy. Biz dogduk mekana
dolanyp geldik. Ýöne Raj Kapuryň kinostudiýasynda gören suratymyň
haçan we nirede düşürilendigi, esasan-da, bu iki ussadyň arasyndaky
dost-doganlyk gatnaşygy meniň üçin has gyzykly boldy.
2014-nji ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky
Baş arhiw müdirligi Alty Garlyýewiň maşgala agzalarynyň, ony ýa
kyndan tanan şägirtleriniň gatnaşmagynda ýazgy etdi. Şol ýazga Alty
aganyň uly gyzy Maýa Garlyýewa gatnaşyp, öz kakasynyň sungat
ýoly barada gürrüň berdi. 1967-nji ýylda A.Garlyýewiň surata düşüren
«Aýgytly ädim» atly çeper filmi Hindistanda görkezilýär. Şol sebäpli
Alty aga bu ýurda barýar. Şonda ol öz hindi kärdeşi bilen duşuşýar.
Şol pursat hem olar ýadygärlik surata düşýärler.
Bu ýazga tomaşa edip, özümiň uzak ýyllaryň dowamynda jogap
tapmadyk sowalyma anyk maglumat alanyma monça boldum. Her
gezek kino ussady Alty aga hakynda ýa-da hindi kinorežissýory Raj
Kapur hakynda gürrüň gozgalanda olaryň bile düşen şol suraty göz
öňümde janlanýar.

Arpa

Rus dilinden terjime eden Züleýha ALLABERDIÝEWA,
Türkmen döwlet medeniýet institut ynyň talyby.

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

Düşünip ýazýan bar, düşünip ýazmaýan bar,
düşünmän ýazýan bar.
Az işleýän, köp gepleýändir.
Durmuşda ýalňyşmak aňsat, düzetmek kyn.
Zehin — ýiti, ol kütege bolmaýar.
Şygyr saz küýsär, saz-owaz islär.
Adamlarda adamy görmegi ba
şarmaly.
Ussat ýomakçynyň eseriniň «ýa
ramlylyk möhleti» bolmaýar.
Körzehin döwet galamy alt yn syýada
na bat yr yp ýazsa-da, şowly eser çykmaz.
Halypaňdan kär öwren, özünem has kän
öwren.
Alkyş aýdyp duran adamyň sözi bölünmeýär.
Diňleýji — söze, tomaşaçy göze seredýär.
Gowşak goşgyny zynatly çarçuwada ýerleş
dirseň-de, ýürege barmaz.
Şahyr okyja goşgynyň sudur yny däl-de, özü
ni hödürle!
Şahyr yň goşgular y okyjy bilen aralykda gur
lan köprüdir.
Röwşen TAGAN.

Baş redaktor
Ogulmaýsa
ALLABERDIÝEWA
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