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AGZ YB IRL IK —
YNS ANP ERW ERL IK TAGLYM AT Y

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň özgerişliklere beslenýän menzillerine nazar aýlanyňda, ata-baba
larymyzyň arzuwlarynyň hakykata öwrülen keşbine gözüň düşýär. Ol arzuwlaryň her biriniň halkyň erkanaly
gy, durmuşynyň görkanalygy bilen baglanyşyklydygyny nazarda tutsak, hormatly Prezidentimiz tarapyndan ägirt
uly özgertmelere beslenýän ajaýyp zamanamyzy şirin owazly aýdyma deňemekde hiç bir ulaltma ýok bolsa gerek.
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ajaýyp zamanamyzda ýeten sepgitlerimiz bu günki gün tutuş dünýäniň
üns merkezinde. Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesini şamçyrag edinip, gysga
wagtyň içinde içeri we daşary syýasatda ýetilen sepgitler agzybir halkymyzyň bagtyýar durmuşyny özgertmek bilen
bir hatarda, geljekki ösüşli menzillere tarap täze ýollara ruhlandyrýar.
Ajaýyp zamanamyzyň bedew badynyň esasy
syry — her bir tutumyň aňyrsynda öňdengö
rüjilikli ädimleriň, belent maksatlaryň ýatan
lygyndadyr. Munuň üçin döredilýän şertler
bolsa her bir maksatnamanyň üstünlikli amala
aşyrylmagynyň badalgasy bolup durýar. Munuň
şeýledigine bolsa soňky günlerde dünýä ýaň
salan wakalaryň mysalynda-da ýene bir ýola

göz ýetirdik. 6-njy awgustda Hazaryň kena
rynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda
hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda
geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutan
larynyň üçünji konsultatiw duşuşygy sebit,
dünýä ähmiýetli waka hökmünde halkara jem
gyýetçiliginiň aýratyn ünsüne eýe boldy. «Awa
za» Kongresler merkezinde geçirilen ýokary

derejedäki foruma Gazagystan Respublika
synyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Ža
parow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti
Emomali Rahmon we Özbegistan Respublika
synyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdy.

(Dowamy 2-nji sahypada)

Siziň Alyhezretleriňiz!
Hormatly döwlet Baştutanlary:
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýew,
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti
Sadyr Nurgožoýewiç Žaparow,
Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti
Emomali Şaripowiç Rahmon,
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti
Şawkat Miromonowiç Mirziýoýew!
Sizi Türkmenistanda mähirli mübäreklemäge,
sebiti ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça
çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak we kabul
etmek üçin ýurdumyza sapar bilen gelmek ba
radaky çakylygy kabul edendigiňiz üçin minnet
darlyk bildirmäge rugsat ediň!
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň
konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde geçirilen
ozalky mejlisler syýasy gatnaşyklaryň bu gör
nüşiniň degerlidigini, peýdalydygyny we ýokary
netijelidigini aýdyň görkezdi. Ol birek-biregi ta
namaga hem-de oňat düşünişmäge mümkinçilik
berýär, sebit hyzmatdaşlygynyň barşy hem-de
ugry barada umumy düşünjäni kemala getirmä
ge ýardam edýär, Merkezi Aziýada bolup geçýän
ýagdaýlara öz wagtynda we çeýe täsir etmäge
mümkinçilik berýär, hyzmatdaşlaryň bähbitlerini
nazara almak bilen, ileri tutulýan milli ugurlary
gurmaga ýardam edýär.
Biz şu günki duşuşygyň sebit hyzmatdaşly
gyny has-da pugtalandyrmagy ugur edinip, bu
babatda has işjeň, salgyly ädimler üçin şertleri
üpjün etjekdigine, Merkezi Aziýa sebitiniň kon
tinental we global işlere netijeli gatnaşmagynyň
kuwwatly şertine öwrüljekdigine umyt edýäris.
Biziň halklarymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda öz
döwletliligini gorap saklamagy we berkitmegi,
olary ösdürmegiň başlangyç tapgyrlarynda kyn
çylyklary ýeňip geçmegi başardylar.
Bu gün Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz
Respublikasy, Täjigistan Respublikasy, Türkme
nistan hem-de Özbegistan Respublikasy dünýä
de bolup geçýän çylşyrymly ýagdaýlara gara
mazdan, ykdysady ösüşiň durnukly görkezijilerini
gazanyp, binýatlyk durmuş maksatnamalaryny
ýerine ýetirýärler. Biziň ýurtlarymyzyň jogapkär
li, parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty olara
halkara giňişliginde abraý getirdi.
Biz öz gatnaşyklarymyzda hoşniýetli goňşuçy
lygyň, birek-biregi hormatlamagyň, doganlygyň
taryhy köklerine hem-de halklarymyzyň medeni
— siwilizasiýa ýakynlygyna daýanýarys. Bu mä
käm binýat bize geljege ynamly garamaga, dürli
ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň giň gerimli,
uzak möhletleýin we durmuşa ukyply meýilna
malaryny düzmäge mümkinçilik berýär.
Hormatly döwlet Baştutanlary we
wekiliýetleriň agzalary!
Şu gün biz Merk ez i Aziý anyň döwl et
Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň no
batdaky mejlisini geçirýäris. Munuň özi şeýle
görnüşdäki duşuşygyň örän wajypdygyny, bäş
döwletiň ählisiniň Baştutanlarynyň goldawyndan
peýdalanýandygyny görkezip, bize Merkezi Azi
ýa sebitini ösdürmek baradaky esasy meseleleri
ynanyşmaga we işewür ýagdaýda ara alyp mas
lahatlaşmaga mümkinçilik döredýär.
Mälim bolşy ýaly, birnäçe ýyl mundan ozal
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň kon
sultatiw duşuşyklaryny geçirmek pikirini ara alyp
maslahatlaşyp, biz ýokary döwlet derejedäki
syý as y gepl eş ikl er iň bu görn üş in iň Merk ez i
Aziýada döredijilikli işleri kemala getirmek üçin
hemişelik hereket edýän meýdança öwrüljek
diginden ugur aldyk. Gürrüň biziň sebitimiziň
durmuşynyň has möhüm meseleleri boýunça
bilelikdäki özara kabul ederlikli çözgütleri işläp
taýýarlamak we kabul etmek barada barýar. Bu
bolsa Merkezi Aziýa sebitiniň durnuklylygyny we
yzygiderli ösüşini, bu ýerde ýaşaýan halklaryň
abadançylygyny we rowaçlygyny üpjün etmek
maksady bilen, ýurtlarymyzyň bäştaraplaýyn
gatn aş ykl ar yn yň syý as y, ykd ys ad y, durm uş
hem-de beýl ek i ulg aml ar yn a deg işl id ir. Şu
nuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylyň martynda

Nur-Sultan şäherinde we 2019-njy ýylyň no
ýabr ynd a Daşk entd e geç ir il en kons ult at iw
duşuşyklaryň netijeleriniň biziň döwletlerimiziň
sazl aş ykl y we net ij el i işl er in iň oňyn mys al y
bolandygyny bellemek isleýärin. Bu forumla
ryň netijeleri häzir Merkezi Aziýa döwletleriniň
arasynda syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeň
leşdirmekde, bilelikdäki ykdysady taslamalary
durmuşa geçirmekde, biziň halklarymyzyň ara
syndaky ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmek
de öz beýanyny tapýar.
Ýurtlarymyzyň Hökümetlerine ýokarda agza
lan duşuşyklaryň netijeleri boýunça kabul edilen
resminamalaryň mazmunyna çuňňur seljerme
geçirmegi, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutan
larynyň garamagyna orta möhletli döwre niýetle
nen, ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek
boýunça “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamagy
tabşyrmagy teklip edýärin. Bu resminamanyň
taslamasy boýunça deslapky işler eýýäm baş
landy. Bize mümkin bolan iň gysga wagtda ony
jemlemek hem-de biziň bilelikdäki işlerimiziň ileri
tutulýan ugurlary kesgitleniljek “Ýol kartasyny”
kabul etmek zerurdyr.
Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň
esasy düzüm bölegi energetika bolup durýar.
Biziň ählimiz düýpli maksadymyzda bu ulgamda
hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary hem-de geljegi
babatda garaýyşlarda bir pikirdediris. Türkme
nistanyň bu başlangyç bilen çykyş etmeginde,
ykdysady ösüşiň möhüm ýagdaýy hökmünde
energiýa serişdeleriniň iberilişiniň ygtybarlylygy
we durnuklylygy barada Birleşen Milletler Gura
masynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamala
ryny sebitiň ýurtlarynyň birnäçe gezek we bira
gyzdan goldamagy munuň subutnamasy boldy.
BMG-niň resminamalaryna esaslanyp, biz
Merkezi Aziýada sebitiň içinde energiýa geçi
rijilere bolan islegleri kanagatlandyrmak bilen
birlikde, halkara üstaşyr geçelgeler arkaly dünýä
bazarlaryna çykarmaga gönükdirilen howpsuz,
durnukly energetika hyzmatdaşlygy üçin oňaýly
syýasy-hukuk we ykdysady şertleri döretmek
ugrundaky ýol bilen barýarys.
Biziň sebitimiziň ägirt uly tebigy-çig mal se
rişdeleriniň bardygyny hem-de onuň geografiýa
taýdan ýerleşişiniň artykmaçlyklaryny göz öňün
de tutup, häzirki wagtda bizde ýokarda agzalan
wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek üçin hemme
mümkinçilikleriň bardygyny pugta ynam bilen
aýdyp bolar.
Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň Mer
kezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň işjeň we doly
görnüşde gatnaşmagy arkaly amala aşyrylma
gynyň zerurdygy hem-de bu hyzmatdaşlygyň
sebitiň içinde bolşy ýaly, onuň daşarky çäkleri
boýunça hem kuwwatly energetika düzümini
döretmäge gönükdirilmelidigi aýdyňdyr.
Ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, Türk
menistanyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna özara bäh
bitli şertlerde ýa-da olaryň çäkleriniň üsti bilen
daşarky bazarlara öz tebigy gazynyň iberilişiniň
möçberini ep-esli artdyrmaga taýýardygyny aýt
mak isleýärin.
Goňşy Özbegistana türkmen tebigy gazynyň
iberilmegi, Türkmenistan — Özbegistan — Ga
zagystan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň gur
lup, ulanylmaga berilmegi gaz pudagynda netijeli
hyzmatdaşlygyň mysallaryna öwrüldi.
Häzirki wagtda Türkmenistan — Hytaý gaz
geçirijisiniň täze ugrunyň taslamasyny düzmek
bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp masla
hatlaşmak boýunça gepleşikleri işjeňleşdirmek
meýilleşdirilýär. Şol ugur Täjigistanyň we Gyrgy
zystanyň çäkleriniň üstünden hem çekilip bilner.
Şeýle mysallary elektroenergetika ulgamyn
dan hem getirip bolar. Türkmenistanyň Lebap we
Mary welaýatlaryndaky kuwwatlyklary Merkezi
Aziýanyň döwletlerine elektroenergiýanyň iberili
şini ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle
taslamalary durmuşa geçirmegiň biziň ýurtlary
myzyň ykdysadyýetlerini ösdürmäge oňat itergi
berip biljekdigine, Merkezi Aziýada köptaraply

(Dowamy 2-nji sahypada)
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(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Göz el Awaz ad a ýaýb aňl an an wak al ar mill i
Liderimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly
kitabyndaky: «Halklaryň we döwletleriň arasyndaky
dostluk dünýäde ynsanperwerligi ýola goýýan tag
lymatdyr. Çünki bu dostluk döwletleriň ählumumy
ýörelgelere ygrarlylyk babatda bitewüleşmegidir.
Dostluk — adamzadyň ýakynlaşmagynyň ýoly. Dost
luk — asylly ýörelgeleriň ebedi dowam etmeginiň
ýoly» diýen sözleriniň durmuşy beýanyna öwrüldi.
Döwlet Baştutanlary dostluk, özara hormat goýmak
hem-de ynanyşmak ýagdaýynda geçen gepleşikleriň
netijeleri boýunça hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyk
lar esasynda sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň
ähmiýetini bellediler.
Geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklaryň do
wamynda Merkezi Aziýanyň halklarynyň abadan
çylygyny hem-de ösüşini üpjün etmäge ýardam
berjek täze bilelikdäki taslamalary amala aşyr
mak üçin tagallalary birleşdirmegiň zerurdygy
barada bellenilip geçildi.
Şol gün, «Awaza» Kongresler merkeziniň uly
mejlisler zalynda Täjigist an Respublikasynyň
Prezidenti Emomali Rahmony Merkezi Aziýanyň
döwlet Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sy
laglamak dabarasy boldy. Hormatly myhman bu
nyşana Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda dost
lugy, hoşniýetli goňşuçylygy, özara düşünişmegi
we hyzmatdaşlygy ösdürmekde, sebitde parahatçy
lygy we howpsuzlygy pugtalandyrmakda, halkara
bileleşikde Merkezi Aziýa döwletleriniň bilelikdäki
bähbitlerini we başlangyçlaryny ilerletmekde biti
ren ajaýyp hyzmatlary üçin mynasyp boldy.
Şeýle-de şol günüň dünýä ýaň salan wakalary
nyň arasyndan Merkezi Aziýanyň zenanlarynyň
dialogy hem aýratyn orun aldy. Bu halkara de
rejesindäki forumda döwletara hyzmatdaşlygy,
durmuş-ykdysady, medeni hem-de ylmy gat
naşyklar y, saglygy goraýyş ulgamy babatdaky
gatnaşyklar y ösdürmekde zenanlar yň ornuny
pugt alandyrmak baradaky pikirler ara alnyp
maslahatlaşyldy. Forumyň işiniň jemleri boýunça
Jarnama kabul edildi.
Halkara derejesindäki çäreleriň giňden ýaý
baňlan an gün ünd e Türkm enb aş y şäh er in iň
Halkara deňiz portunda sebit ýurtlarynyň mil
li önümleriniň halkara sergisi geçirildi. Oňa
hormatly Prezidentimiz hem-de belent mertebeli
myhmanlar baryp gördüler. Umumy meýdany
2090 inedördül metr bolan giňişlikde sebit döw
letleriniň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň, guramalarynyň, işewür
düzümleriniň sergileri ýerleşdirildi. Serginiň
çäklerinde geçirilen birža amallarynyň arasynda
nebithimiýa we gurluşyk önümleriniň, ýeňil se
nagat harytlarynyň, haly önümleriniň söwdalary
boldy. Bu sergi dostlukly goňşy ýurtlaryň milli
ykdysadyýetleriniň dürli pudaklarynyň diňe bir
gazanan üstünlikleriniň gözden geçirilişi bolman,
eýsem, toplanan tejribeleri alyşmak hem-de haryt
öndürijileriniň arasynda göni gatnaşyklary ýola
goýmak üçin netijeli meýdança öwrüldi.
Şol gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň
Kongresler merkezinde geçirilen Merkezi Azi
ýa ýurtlarynyň ykdysady forumynda-da sebitiň
döwletleriniň söwda-ykdysady, maýa goýum, se
nagat we ulag-kommunikasiýalar ulgamlarynda
hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp
maslahatlaşyldy.

Sebitiň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygynyň çäklerinde guralan Merkezi Aziýa
ýurtlar ynyň halklar ynyň milli tagamlar ynyň
halkara festiwaly hem diýseň ýakymly täsirleri
bilen ýatda galdy. Oňa hormatly Prezidentimiz,
şeýle-de Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz
Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň
we Täjigist an Respublikasynyň Prezidentleri
gatnaşdylar. Festiwala gatnaşyjy ýurtlaryň mil
li äheňlerinde bezelen ak öýleriň her biriniň
ýanynda Merkezi Aziýa halklar ynyň aşpezlik
sungat ynyň tanyşdyr ylyşy guraldy, aşpezler
nusgawy tagamlar y taýýarlamagyň usullar y,
şeýle hem häzirki zaman aşpezlik sungatynyň
syrlary barada gürrüň berdiler. Hazaryň kena
rynda geçirilen hünär ugurly bu forum bereke
diň, açyklygyň hem-de hezzet-hormatyň ajaýyp
baýramyna öwrüldi.
Şol gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda,
gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen Merkezi
Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussat
larynyň gala-konserti hormatly Prezidentimiziň
başlangyjy bilen geçirilen ýokary derejedäki çä
releriň jemini jemledi.
***
11-nji awg ustd a horm atl y Prez id ent im iz
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-De
ňiz Güýçleriniň täze harby bölüminiň hem-de
Döwlet serhet gullugynyň serhet galasynyň täze
binalar we desgalar toplumynyň açylyş dabara
syna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz täze harby
bölümiň düzümleri bilen tanşyp, Watan gorag
çylar ynyň gulluk etmegi we dynç almagy üçin
has oňaýly şertleri döretmek Türkmenistanyň
döwlet syýasatynyň we amala aşyr ylýan harby
özgertmäniň ileri tutulýan ugurlar ynyň biridir
diýip belledi.
Soňr a ýurd umyz yň Ýar agly Güýçler in iň
Belent Serkerdebaşysy harby bölümiň Dolandy
ryş nokadyna çykyp, harby gämileriň duralga
syna bardy. Bu harby bölümde harby gämiler
üçin duralganyň göz öňünde tutulandygyny
bellemek gerek, şeýle hem bu ýerde milli HDGniň ygt yýar ynda bolan täze «Deňiz han» atly
harby gämi bar. Ol Türkmenistanyň Goranmak
ministrliginiň Gämileri abatlaýyş kärhanasyn
da gur uldy. Şol gün hormatly Prezidentimiz
Döwlet serhet gullugyna degişli täze binalar
toplumynyň açylyş dabaralar yna gatnaşdy. Bu
binalar toplumy merdana serhetçiler üçin mu
kaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasy
betli ajaýyp baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.
Döwlet Baştut anymyz bu ýerde ýurdumyzyň
harby we hukuk goraýjy edaralar ynyň ýolbaş
çylar ynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi.
Onuň dowamynda milli Liderimiziň baştut an
lygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyr ylan harby
özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň
ugurlar y ara alnyp maslahatlaşyldy.
Hawa, bu günki gün hormatly Prezidentimiziň
başlangyçlary bilen ýurdumyzda halkyň ykbaly
nyň özgermegine, maddy hal-ýagdaýynyň gowu
landyrylmagyna, milli-medeni gymmatlyklarymy
zyň dünýä ýaýylmagyna gönükdirilen ägirt uly
işler durmuşa geçirilýär. Nesip bolsa, Gahryman
Arkadagymyzyň gözellik döredýän başlangyçlary
netijesinde ýurdumyzyň her bir güni mundan
beýlägem gülzarlyga, ösüşlere beslener.
«Edebiýat we sungat».

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygyndaky
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(Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty)
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
energ et ik a giň işl ig in i kem al a get irm äg e
ýagdaýlary döredip biljekdigine ynanýaryn.
Hyzmatdaşlygyň bu ugruna ulgamlaýyn we
anyk häsiýetli çemeleşmegi teklip edýärin.
Ulag ulgamy Merkezi Aziýa döwletleriniň
hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň möhüm ugry
bolupdy we şeýle bolmagynda galýar. Biziň
ýurtlarymyzyň arasyndaky, şeýle hem Mer
kezi Aziýanyň Ýewraziýa yklymynyň beýleki
sebitleri bilen ýük we ýolagçy gatnawlary
üçin amatly şertleri bilelikde döretmelidigi
mize pugta ynanýaryn. Bu wezipe strategik
maksadyň gazanylmagy — «Demirgazyk
— Günorta» we «Gündogar — Günbatar»
ugurlary boýunça ozal bar bolan ulag-üsta
şyr geçelgeleriň netijeli işledilmegi hem-de
täzeleriniň döredilmegi bilen gönüden-göni
baglydyr. Şol ugurlarda Merkezi Aziýa mö
hüm baglanyşdyryjy halka bolup hyzmat
etmäge gönükdirilendir.
Şunuň bilen baglylykda, ulag pudagynda
bilelikde işlemegiň toplanan tejribesini ula
nyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň utgaşykly
ulag ulg am yn y dör etm ek boý unç a anyk
meýilnamalary düzmäge girişmegi teklip
edýäris. Şunda bize hyzmatdaşlygyň täze
ugurlaryny, ilkinji nobatda, sebitüsti desgala
ry — awtomobil we demir ýollaryny, köprüleri
we ulag düzüminiň beýleki zerurlyklaryny
gurmak arkaly ugurlary kesgitlemek gerek.
Türkmenistanyň Hazar deňzinde öz port
kuwwatlyklaryny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
ählisiniň bähbitlerine peýdalanmak üçin hö
dürlemäge taýýardygyny tassyklaýarys. Şu
nuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa — Hazar
— Garadeňiz sebiti ugry boýunça Gündogar
Ýewropa çykalgasy boljak, şeýle hem Mer
kezi Aziýa — Ýakyn Gündogar ugry boýunça
täze ulag-kommunikasiýa ýollaryny kemala
getirmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek bo
ýunça hökümet derejesinde bäştaraplaýyn
işçi toparyny döretmegi teklip edýäris.
Häzir möhüm wezipe biziň ýurtlarymyzyň
arasyndaky doly bahaly söwda-ykdysady
gatnaşyklary täzeden dikeltmekden, özara
haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak
dan, ony giňeltmekden we hil taýdan täze
lemekden ybaratdyr. Şunda özara salgytlar
we paçlar, ýeke-täk üstaşyr tölegleri kes
gitlemek, gümrük we migrasiýa amallaryny
ýeňilleşdirmek babatda kadalary hem-de
düzgünleri sazlaşdyrmak meselelerini ara
alyp maslahatlaşyp bolar. Şeýle hem haryt
dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we di
wersifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk sel
jermeler hem-de iş ýüzünde amala aşyryp
boljak teklipler zerurdyr. Bize bu wezipäni
çözm eg iň ýoll ar yn y ulg aml aý yn esasd a
gözläp tapyp biljek bäştaraplaýyn iş edarasy
gerek diýip pikir edýärin.
Merkezi Aziýada ykdysady we telekeçilik
işjeňligine ýardam bermek boýunça Işe
würler geňeşini döretmek baradaky meselä
garamagy teklip edýärin. Onuň işine biziň
sebitimizde iş tejribesi hem-de ýola goýlan
hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bolan daşary
ýurtly hyzmatdaşlary hem çekmek bolar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady ösü
şiniň möhüm ugry daşarky gatnaşyklara,
ilk inj i nob atd a, biz iň goňş y ýurtl ar ym yz a
çykylmagydyr. Biz olara energetikada, ulag
ulgamynda, söwdada bilelikdäki taslamalara
gatnaşmagy teklip edip bileris. Biziň pikirimiz
çe, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Eýran, Owga

nystan, Pakistan, Hindistan, Orta Gündogaryň
we Günorta Aziýanyň gyzyklanma bildirýän
beýleki döwletleri bilen ykdysady gatnaşyk
lar hem-de düzümleýin taslamalar boýunça
hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň maksatlaýyn
ýollaryny döretmegiň üstünde oýlanyşmak
gerek.
Hormatly kärdeşler!
Biziň soňky duşuşygymyzdan bäri geçen
döw ür seb it howps uzl yg y bab atd a ýeň il
bolmady. Goňşy Owganystandaky ýagdaý
lar durnukly däl, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň
serh etl er ind en uzakd a bolm ad yk ýerd e
ýerleşen birnäçe beýleki sebitlerde dawaly
ýagdaýlar bar. Şeýle şertlerde bizden aý
ratyn jogapkärçilik hem-de oýlanyşyklylyk
talap edilýär. Biz doganlyk döwletler we
halkl ar hökm ünd e biz iň umum y öýüm iz
bolan Merkezi Aziýanyň berk we durnuk
ly bolmagy üçin parahatçylygy, hoşniýetli
goňşuçylygy hem-de özara düşünişilmegini
ähli güýçlerimiz bilen pugtalandyrmalydy
rys.
Biziň halklarymyz ähli döwürlerde özara
goldaw bermegiň we raýdaşlygyň nusgasyny
görkezip geldiler. Munuň özi şu gezek hem —
dünýä ählumumy howp bolan täze görnüşli
koronawirus ýokanjy bilen ýüzbe-ýüz bolan
wagtynda hem şeýle bolýar.
Ine, eýýäm bir ýarym ýylyň dowamynda
biz iň ýurtl ar ym yz tag all al ar yn y birl eşd i
rip, pand em iý an yň ýaýr am ag yn a garş y
gör eşm ekd e bil el ikd e işj eň her ek et ed
ýärler. Derman serişdelerini, lukmançylyk
enj aml ar yn y, deg işl i gor ag ser işd el er in i
we beýl ek i köm ekl er i iberm ek bil en bir
hat ard a, Merk ez i Aziý a döwl etl er i pan
dem iý an yň durm uş-ykd ys ad y täs irl er in i
azaltmak maksady bilen, gysga döwürde
söwd a gatn aş ykl ar yn y ger ekl i der ej ed e
gold am ag a, ýükl er i ugr atm ak, başl an an
ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek
üçin mümk inç il ikl er i dör etm äg e gön ük
dirilen toplumlaýyn çäreleri işläp düzdü
ler we orn aşd yrd yl ar. Emm a pand em iý a
garşy göreşmek COVID-19 sebäpli ýüze
çykýan töwekgelçilikleri azaltmagyň dere
jesi gönüden-göni bagly bolan meseleleri
çözm äg e ulg aml aý yn we ýok ar y hün är
uss atl yg y der ej es ind e çem el eşm eg i ta
lap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ylym
diplomatiýasynyň ugry boýunça ýurtlary
myz yň lukm anç yl yk jemg yý etç il ikl er in iň
arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegi
hem-de kor on aw ir usl ar yň gel ip çyk yşl a
ryn yň teb ig at yn y, şol ar seb äpl i dör eý än
kes ell er iň ýüz e çyk yş yn yň görn üşl er in i
giň işl eý in öwr enm äg e, ýok anç kes ell er i
bejermegiň hem-de olaryň öňüni almagyň
täze usullaryny işläp taýýarlamaga giriş
megi teklip edýärin.
Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakterio
logiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merke
zini döretmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn.
Biz Merkezi Aziýadaky ekologik ýagdaýy
gowulandyrmak boýunça tagallalaryň ut
gaşdyrylmagyny sebitleýin hyzmatdaşlygyň
esasy meseleleriniň hataryna goşýarys. Ilkinji
nobatda, gürrüň Araly halas etmek, ýerleriň
ýaramazlaşmagyna we çölleşmegine garşy
göreşmek, buzluklary gorap saklamak we
suw serişdelerinden oýlanyşykly peýdalan
mak barada barýar. Bu ugurlarda biziň oňat
işläp taýýarlamalarymyz bar, sebit we halkara
derejelerinde möhüm çözgütler kabul edildi.
Mundan beýläk-de öňe hereket etmegi

dow am etm ek, BMG-niň ýör it el eşd ir il en
halkara düzümlerini, edaralaryny, maliýe
institutlaryny has işjeň çekmek gerek. Sebitiň
ekologiýa gün tertibinde Merkezi Aziýa ýurt
larynyň Ýer ýüzüniň beýleki ýurtlary hem-de
sebitleri bilen özara hereketleriniň görnüşleri
özüni oňat görkezdi. Beýan edilen ugurlar
boýunça biziň ýurtlarymyz bilen ulgamlaýyn
hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma
bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary
giňeltmek gerek.
Hormatly döwlet Baştutanlary!
Men biziň birek-birek bilen habarlaşyp,
özara bähbitleri nazara almagyň esasyn
da, hoşn iý etl i goňş uç yl yg yň we horm at
goýmagyň köpasyrlyk tejribesine, egsilmez
ynsanperwer we adamçylyk gatnaşyklary
na, medeniýetiň, diniň we däp-dessurlaryň
umumylygyna daýanyp, öz ýörelgelerimizi
açyk we ynanyşmak bilen beýan edip çözüp
bilmejek meselämiziň ýokdugyna ynanýaryn.
Biziň öňümizde çynlakaý we giň gerimli
wezipeler durýar. Olaryň ählisine Merkezi
Aziýa ýurtlarynyň hötde gelip biljekdigine
ynanýaryn. Şu günki duşuşygymyz hem-de
biziň gatnaşyklarymyzyň soňky ýyllarynyň
ählisiniň yzygiderliligi şol wezipeleriň çözül
megine gönükdirilendir.
Hormatly döwlet Baştutanlary!
Hormatly duşuşyga gatnaşyjylar!
Şu gün gyzyklanma bildirilen, netijeli we
giňişleýin pikir alyşmalar boldy, köp sanly
örän peýdaly hem-de mazmunly teklipler
aýdyldy. Olaryň ählisi biziň mundan beýläkki
hereketlerimiziň peýdasyna bolup, geljekde
anyk işler üçin many-mazmunly, bitewi meý
dançany kemala getirer.
Mejlisimiziň dowamynda bäş doganlyk
döwletleriň we halklaryň dostlugyny hem-de
hyzmatdaşlygyny yzygiderli we gyşarnyk
syz pugtalandyrmagyň, biziň jebisligimizi,
hoşniýetli goňşuçylygymyzy, taryhy ykbal
larymyzyň ýakynlygyny we bölünmezligini
gorap saklamagyň zerurdygy baradaky pi
kir eriş-argaç bolup geçdi. Häzirki döwürde
şeýle düşünjeler aýratyn gymmatlyga eýedir.
Olara eýerilmegi bilelikde uly üstünlikleri we
ýeňişleri gazanmaga, kynçylyklary ýeňip
geçmäge, birek-biregi goldamaga, dünýä
giňişlikler ulgamynda öz ornuňa oňat dü
şünmäge hem-de ony dogry kesgitlemäge
kömek edýär.
Bu duşuşyk biziň döwletlerimiziň hemde olar yň ýolb aşç yl ar yn yň el-ele ber ip,
birek-birek bilen habarlaşyp, aýdyň netije
leri gazanmak arkaly öňe gitmäge syýasy
erkini, ymtylyşyny we aýgytlylygyny ynamly
tass ykl ad y. Mun uň gaz ak, gyrg yz, täj ik,
türkm en we özb ek halkl ar yn yň hak yk y
bähbitlerine laýyk gelýändigi, olaryň öňde
goýlan maksatlara ýetmäge ynamyny ber
kidýändigi şübhesizdir.
Pursatdan peýdalanyp, BMG-niň Baş sek
retarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite we
kili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş
diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýol
başçysy hanym Natalýa Germana Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw
duşuşygyna gatnaşandygy üçin minnetdarlyk
bildirmek hem-de oňa jogapkärli işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etmek isleýärin.
Men döwletleriň Baştutanlaryna hem-de
wekiliýetleriň agzalaryna netijeli işleri üçin
minnetdarlyk bildirýärin.
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BILELIKDÄKI BEÝANNAMA
(2021-nji ýylyň 6-njy awgusty, Türkmenbaşy şäheri)
2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türk
menb aş y şäh er ind e Merk ez i Aziý anyň
döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw du
şuş yg y bold y, duş uş yg a Gaz ag yst an
Respublikasynyň Prezidenti, Gyrgyz Res
publikasynyň Prezidenti, Täjigistan Res
publikasynyň Prezidenti, Türkmenistanyň
Prezidenti we Özbegistan Respublikasy
nyň Prezidenti gatnaşdylar.
Döwl etl er iň Başt ut anl ar y dostl uk we
özara hormat goýmak hem-de ynanyş
mak, konstruktiwizm we özara düşünişmek
ýagdaýynda geçen gepleşikleriň netijeleri
boýunça,
taryhy taýdan emele gelen dostlukly we
hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary esa
synda sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň
depginli ýagdaýyny belläp,
Birl eş en Mill etl er Gur am as yn yň Ter
tipn am as yn yň düzg ünl er in e esasl an yp
hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar
edilen kadalaryny berjaý etmäge özleriniň
berk eýerýändigini tassyklap,
Merkezi Aziýa sebitini özara hormat goý
mak, deňhukuklylyk, birek-biregiň bähbit
lerini hasaba almak esasynda gepleşikler
we geňeşmeler arkaly ösdürmegiň möhüm
mes el el er in e ser etm eg iň hem-de olar y
çözmegiň zerurdygyny belläp,
öz döwletleriniň sebitde parahatçylygy,
durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etme
giň bähbitlerine açyk we giňden hyzmat
daşlyk etmäge taýýardygyny nygtap,
özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugur
larda, şol sanda syýasy, durnukly ösüş,
söwda-ykdysady we maýa goýum-mali
ýe, ulag-kommunikasiýa, suw-energetika,
maglumat-tehnologiýa, ekologiýa we me
deni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça
gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmä
ge hem-de berkitmäge umumy çalşylýan
dygyndan ugur alyp,
Merk ez i Aziý a döwl etl er in iň möh üm
ählumumy hem-de sebit meselelerini çöz
mekde bilelikdäki başlangyçlarynyň dün
ýäde oňat netijeleri berýändigini belläp,
sebitiň döwletleriniň ählumumy howpla
ra hem-de wehimlere, şol sanda korona
wirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy
ysnyşykly hyzmatdaşlygynyň, şeýle hem
onuň ýaramaz netijelerini bilelikde ýeňip
geçmegiň möhümdigini nygtap,
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary
nyň yzygiderli konsultatiw duşuşygynyň
seb itd e köpt ar apl y döwl et ar a hyzm at
daşlygyny mundan beýläk-de berkitmäge
ýard am berý än möh üm mes el el er i ara
alyp maslahatlaşmaga we şol meseleler
boýunça teklipleri girizmäge mümkinçilik
berýändigini ýene-de tassyklap,
şu aşakdakylary beýan edýärler:
1. Döwletleriň Baştutanlary şu konsulta
tiw duşuşygyň Merkezi Aziýa döwletleriniň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy ýylynda geç
ýändigini belleýärler.
Şun uň bilen baglylykd a, Tar aplar şu
forumyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ara
syndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de
berkitmek we ösdürmek işinde taryhy äh
miýetiniň bardygyny nygtaýarlar.
2. Taraplar Merkezi Aziýa sebitiniň äh
li döwl etl er in iň par ah atç yl ykl y ösüş in e,
gülläp ösmegine we durnuklylygyna ýar
dam bermek maksady bilen, ikitaraplaýyn
hem-de köptaraplaýyn çäreleri geçirmek,
özar a sap arl ar y amal a aşyrm ak ark al y
köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy toplumlaýyn
ösdürmegiň möhümdigini we zerurdygyny
tassyklaýarlar.
3. Taraplar Türkmenbaşy şäherindäki
konsultatiw duşuşygyň howpsuzlygy we
durnuklylygy üpjün etmekde, söwda, yk
dysady we maýa goýumlary, ulag hem-de
üstaşyr gatnawlar, oba hojalygy hem-de
azyk howpsuzlygy ulgamlarynda, senagat
kooperasiýasy, suw-energetika serişde
leri, daşky gurşawy goramak, syýahat
çylyk, ylym, bilim, medeniýet we gender
deňligi meselelerinde özara bähbitli sebit
hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ös
dürmegiň geljegi uly bolan ugurlaryna,
görnüşlerine we usullaryna hemmetarap
laýyn seretmäge mümkinçilik berendigini
belleýärler.
4. Döwletleriň Baştutanlary howpsuz,
durnukly, giň we açyk hyzmatdaşlyk etmek
üçin sebitde giňişligi emele getirmegiň bäh
bitlerine öz ýurtlarynyň mümkinçiliklerini
ulanmagyň möhümdigini belleýärler.
Şunuň bilen baglylykda, Taraplar Daşary
işler ministrlikleriniň, diplomatik wekilhana
larynyň, konsullyk edaralarynyň, şeýle hem
Merkezi Aziýa döwletleriniň BMG-niň we
beýleki halkara guramalaryň ýanyndaky
hemişelik wekilhanalarynyň ugry boýunça
geňeşmeleri geçirmegiň hem-de gatnaşyk
lary berkitmegiň möhümdigini belleýärler.
5. Taraplar BMG-niň Baş Assamble
ýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk
we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen

şu — 2021-nji ýylda Birleşen Milletler Gu
ramasynyň adyndan halkara bileleşiginiň
kabul eden giň möçberli we uzak möhletli
strategiýalaryny, konsepsiýalaryny hem-de
maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde
anyk netijeleri gazanmak maksady bilen,
halkara giňişliginde Merkezi Aziýa döwlet
leriniň bilelikdäki işini güýçlendirmek zerur
diýip hasap edýärler.
6. Döwl etl er iň Başt ut anl ar y Merk ez i
Aziýada ýadro ýaragyndan azat zolak ha
kyndaky Şertnamanyň gol çekilen gününiň
15 ýyllygynyň, şeýle hem Semipalatinsk
ýadro synag poligonynyň ýapylmagynyň
30 ýyllygynyň 2021-nji ýylda bellenýändi
gini nygtadylar.
Şunuň bilen baglylykda, Prezidentler
Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat
zolak hakyndaky Şertnamany durmuşa
geçirmek boýunça sebitiň döwletleriniň
işj eň hyzm atd aşl yg y dow am etm äg e
taýýardyklaryny beýan etdiler we ýadro
ýar ags yzl anm ag y we ýaýr ad ylm azl yg y
işinde tagallalary birleşdirmek maksady
bilen, beýleki ýadrosyz zolaklar bilen işjeň
hyzmatdaşlygyň zerurdygyny bellediler.
7. Taraplar goňşy Owganystandaky ýag
daýyň çalt düzgünleşdirilmeginiň Merkezi
Aziý ad a howps uzl yg y we durn ukl yl yg y
saklamagyň hem-de berkitmegiň möhüm
şertleriniň biri bolup durýandygyny tassyk
laýarlar. Şunuň bilen baglylykda, Taraplar
owgan jemgyýetinde raýat parahatçylygy
ny we ylalaşygyny çalt gazanmaga hem
metaraplaýyn ýardam bermäge taýýardyk
laryny beýan etdiler.
Şunuň bilen baglylykda, Taraplar ähli gy
zyklanýan döwletleriň we halkara gurama
laryň Owganystanda howpsuzlygy hem-de
durnuklylygy üpjün etmäge, ýurduň dur
muş-ykdysady ulgamlaryny dikeltmäge we
ony dünýä hojalyk gatnaşyklaryna çekmä
ge gönükdirilen tagallalaryny goldaýarlar.
8. Taraplar sebiti ulgamlaýyn we yzygi
derli esasda ösdürmegiň möhüm mese
lelerine seretmek üçin hemişelik hereket
edýän konsultatiw platforma hökmünde
Merkezi Aziýada howpsuzlyk we hyzmat
daşlyk boýunça dialogy döretmek hakyn
daky meseläniň üstünde işlemek barada
aýtdylar.
9. Tar apl ar söwd a-ykd ys ad y, maý a
goýum, senagat, maliýe, energetika, oba
hojalygy, kommunikasiýa, durmuş, eko
logiýa ugurlarynda we özara gyzyklanma
bildirilýän beýleki ugurlarda gatnaşyklary
mundan beýläk-de berkitmek arkaly Mer
kezi Aziýa sebitini durnukly ösdürmegi
üpjün etmegi ilkinji nobatdaky wezipe ha
saplaýarlar.
Sebitde maliýe ulgamyny bilelikde ös
dürmek we maýa goýumlaryny çekmek
maksady bilen, Taraplar Merkezi Aziýa
sebitiniň ýurtlaryny, şeýle hem daşary ýurt
maýadarlaryny baglanyşdyrýan ykdysady
platforma hökmünde Halkara «Astana»
maliýe merkezini ulanmagy ylalaşdylar.
10. Taraplar Merkezi Aziýa döwletleriniň
arasynda migrasiýa işlerini düzgünleşdir
mek babatda ygtyýarly edaralaryň hyzmat
daşlygyny güýçlendirmegiň möhümdigini,
şeýle hem zähmet çekýän migrantlaryň
hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmegiň,
olara hukuk, durmuş, maglumat-geňeşdar
lyk kömegini bermegiň zerurdygyny ykrar
edýärler.
11. Taraplar özara haryt dolanyşygyny
giňeltmegiň möhümdigini we sebitde söw
da amallaryny ýönekeýleşdirmek boýunça
wezipeleri netijeli çözmek üçin özara bäh
bitli umumy çemeleşmeleri mundan beý
läk-de işläp taýýarlamagyň zerurdygyny
belleýärler.
Taraplar özara söwdany artdyrmak, bi
lelikdäki ykdysady taslamalary durmuşa
geçirmek, şol sanda serhetýaka çäklerde
söwda-önümçilik merkezlerini, şeýle hem
lomaý-paýlaýyş merkezleriniň ulgamyny
ösdürmek maksady bilen, Merkezi Aziýa
döwletleriniň işewür toparlarynyň hem-de
sebitleriniň arasynda hyzmatdaşlygy gi
ňeltmek boýunça işleri güýçlendirmegiň
zerurdygyny belleýärler.
12. Taraplar harytlaryň we ýükleriň erkin
hem-de päsgelçiliksiz üstaşyr geçirilmegini
üpjün etmek, şol sanda howa, awtomobil,
demir ýol, derýa we deňiz ulaglary üçin
täze halkara ugurlaryny, multimodal ulag
geçelgelerini, halkara köpugurly logistika,
söwda we syýahatçylyk merkezlerini döret
mek we hereket edýänleriniň durkuny tä
zelemek, innowasion, energiýa tygşytlaýjy
we elektron tehnologiýalary ornaşdyrmak,
iň gowy halkara tejribesine laýyklykda, ser
hetüsti amallary ýönekeýleşdirmek hem-de
sebitiň üstaşyr geçirmek mümkinçiligini
netijeli ulanmagy üpjün edýän beýleki bi
lelikdäki üpjünçilik taslamalaryny amala
aşyrmak maksady bilen, ulag-üstaşyr ul
gamda köptaraply hyzmatdaşlygy mundan

beýläk-de çuňlaşdyrmagyň möhümdigini
belleýärler.
Taraplar «Demirgazyk — Günorta» we
«Gündogar — Günbatar» halkara geçel
gelerini bilelikde ösdürmek boýunça doly
tagallalary ederler.
Taraplar ulag kommunikasiýalary bo
ýunça sebit maslahatyny döretmegi çalt
landyrmagyň, sebitiň döwletleriniň gatnaş
magynda amatly halkara ulag geçelgelerini
döretmek boýunça amala aşyrylýan we
geljegi uly bolan taslamalary nazara alyp,
Merkezi Aziýada ulag ulgamyny bilelikde
ösdürmek baradaky Maksatnamalary we
Ylal aş ykl ar y ylal aşm ag yň zer urd yg yn y
bellediler.
Taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň
how and arl yg ynd a Ulag-kommun ik as iý a
hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň sebit mer
kezini döretmek hakynda özbek tarapynyň
başlangyjyny goldadylar.
Taraplar goşulan bahanyň sebit ulga
myny we bilelikdäki senagat klasterlerini
döretmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek
de hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak arkaly
özara söwdanyň möçberini artdyrmagy
maksat edinýärler.
13. Tar apl ar söwd a-ykd ys ad y, ener
getika, ulag-logistika hem-de innowasion
ugurlarda özara hyzmatdaşlyga belli bir
maksada gönükdirilen we yzygiderli häsi
ýet bermek maksady bilen, Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň Senagatçylarynyň we telekeçi
leriniň bäştaraplaýyn geňeşini döretmegiň
zerurdygyny aýtdylar.
14. Tar apl ar inn ow as io n maks atn a
malary we taslamalary bilelikde durmuşa
geçirmek üçin tagallalary birleşdirmegi,
şeýle hem ylym, tehnologiýalar we inno
wasiýalar, ylmy barlaglary bilelikde ge
çirmek, durmuş hem-de ykdysady ösüşiň
täze çeşmelerini gözlemek maksady bilen,
ylmy-barlag merkezleriniň arasynda tejri
be alyşmak babatda netijeli hyzmatdaşlyk
etmäge ýardam bermegi maksat edinýän
diklerini beýan edýärler.
15. Taraplar bilim, ylym diplomatiýasy
babatda, ýokary okuw mekdepleriniň ara
synda we ylmy alyşmalar boýunça sebit
Maksatnamasyny işläp taýýarlamak arkaly
rektorlaryň forumlarynyň, ylmy-mugallym
çylyk we talyplar jemgyýetçiliginiň ylmy
maslahatlarynyň hem-de simpoziumlary
nyň çäklerinde hyzmatdaşlygy çuňlaşdyr
mak barada çykyş edýärler.
Taraplar maglumat-kommunikasiýa teh
nologiýalaryny ösdürmekde we peýdalan
makda öňegidişligi, şeýle hem onuň gün
delik durmuşa artýan täsirini belleýärler.
Döwletler halkara hukugyň ýörelgelerini we
kadalaryny berjaý etmek bilen, maglumat
howpsuzlygynyň täze wehimlerine garşy
göreşmek maksady bilen, tagallalary bir
leşdirmegi maksat edinýärler.
16. Merkezi Aziýanyň ähli döwletleri ho
wanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerini
azaltmak we oňa uýgunlaşmak, çölleş
mäge garşy göreşmek, suw-energetika
serişdelerini rejeli ulanmak, daşky gurşawy
goramak we ekologiýa, buzluklary gorap
saklamak we uranyň galyndylarynyň sak
lanýan ýerleriniň rekultiwasiýasy, serişde
tygşytlaýjy we ýaşyl tehnologiýalary ornaş
dyrmaga, şol sanda energiýanyň dikeldil
ýän çeşmelerini ösdürmäge gönükdirilen
taslamalary we maksatnamalary öňe sür
mek babatda sebit hyzmatdaşlygyny ber
kitmegiň zerurdygyny belleýärler.
Taraplar bu ugurlarda sebitde Durnukly
ösüş maksatlaryna ýetmek maksady bilen,
uzak möhletli we özara bähbitli hyzmat
daşlygyň usullaryny kämilleşdirmek üçin
bilelikdäki tagallalary etmäge taýýar.
Taraplar sebitiň ähli ýurtlarynyň bäh
bitl er in i naz ar a alyp, Merk ez i Aziý ad a
suw-energ et ik a mes el el er in i çözm äg e
ýardam etmek üçin bar bolan we gurulýan
suw-energetika desgalarynyň möhümdigini
bellediler.
Taraplar BMG-niň çäklerinde Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýa
synyň 75-nji mejlisiniň «Tebigat serhetleri
bilmeýär: serhetüsti hyzmatdaşlyk — bio
dürlüligi gorap saklamakda, dikeltmekde
we durnukly ulanmakda esasy şert», «Bir
leşen Milletler Guramasynyň «Suw dur
nukly ösüş üçin» atly hereketleriň halkara
onýyllygynyň maksatlaryna ýetmegiň bar
şynyň 2018 — 2028-nji ýyllar üçin ortaça
möhlet boýunça ählumumy synynyň Kon
ferensiýasy», «Aralýaka sebitini ekologiýa
innowasiýalary we tehnologiýalary zolagy
diýip yglan etmek», «Birleşen Milletler Gu
ramasy bilen Araly halas etmegiň halkara
gazn as yn yň aras ynd a hyzm atd aşl yk»,
«Gazagystanda Semipalatinsk sebitiniň
ilatynyň saglygyny dikeltmek, daşky gur
şawyny dikeltmek we ykdysady taýdan
ösüşi üçin halkara hyzmatdaşlygy we iş
leri utgaşdyrmak» atly Rezolýusiýalarynyň

kabul edilmegi ýaly halkara we sebit baş
lang yçl ar yn a bir bit ew i düş ünm eg i we
öňe sürmegi gazanmagyň möhümdigini
nygtaýarlar.
Dünýäde we hususan-da, Merkezi Azi
ýada howanyň ählumumy üýtgemeginiň
buzluklara edýän ýaramaz täsirini nazara
alyp, döwletleriň Baştutanlary Täjigistan
Respublikasynyň Prezidentiniň 2025-nji
ýyl yň «Buzl ukl ar y gor am ag yň halk ar a
ýyly» diýlip yglan edilmegi we Buzluklary
goramagyň Halkara gaznasyny döretmek
baradaky başlangyjyny goldadylar.
Döwletleriň Baştutanlary Türkmenista
nyň Prezidentiniň BMG-niň pes uglerodly
energetikany ösdürmek boýunça çäreleri
amala aşyrmaga niýetlenen Strategiýasy
ny işläp taýýarlamak, şeýle hem BMG-niň
howandarlygynda energetikada ileri tutul
ýan ugurlaryň biri hökmünde wodorody
ösdürmek boýunça halkara «Ýol karta
syny» döretmek baradaky başlangyjyny
goldaýandyklaryny beýan etdiler.
17. Döwletleriň Baştutanlary sebitde,
şol sanda Aral deňziniň sebitinde, aýratyn
hem ekologiýa heläkçiligine we howanyň
üýtgemeginiň ýaramaz täsirine sezewar
bol an zol akl ard a durm uş-ykd ys ad y we
ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak bi
len baglanyşykly meseleleri toplumlaýyn
çözmek üçin tagallalary utgaşdyrmagyň
möhümdigini ykrar etdiler.
18. Taraplar suwuň, atmosfera howasy
nyň hapalanmagyny azaltmaga, buzluklary
gor ap sakl am ag a, ýerl er iň zaý al anm a
gynyň öňüni almaga, bag nahallarynyň
oturd ylý an ýerl er in i artd yrm ag a, teb ig y
betbagtçylyklaryň töwekgelçiliklerini, şol
sand a suw joşm al ar yn yň, sil akyml a
ryn yň, gur akç yl yg yň töw ekg elç il ikl er in i
azaltmaga, şeýle hem arassa agyz suwy
bilen üpjün etmäge we beýleki ugurlara
gönükdirilen ylalaşylan çäreleri görmegiň
zerurdygyny nygtadylar.
Döwletleriň Baştutanlary Merkezi Aziýa
döwletleriniň ählisiniň bähbitlerini nazara
alyp we olaryň gatnaşmagynda Araly halas
etmegiň halkara gaznasynyň guramaçylyk
düzümini we şertnama-hukuk binýadyny
kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň
möhümdigini nygtadylar.
19. Adamzadyň täze ählumumy wehim
— koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy
bil en ýüzb e-ýüz bol an häz irk i döwr ün
de Merkezi Aziýa döwletleri bu ýokanjyň
ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça
toplumlaýyn çäreleri görýärler.
Tar apl ar bu ugurd a öz her ek etl er in i
dünýä bileleşiginiň alyp barýan işleri bilen
doly sazlaşdyryp, koronawirusa garşy gö
reşmekde möhüm halkara başlangyçlary
goldaýarlar.
Döwletleriň Baştutanlary Gazagystanyň
Prezidentiniň BMG-niň howandarlygynda
Kesellere we biohowpsuzlyga gözegçilik
etm ek boý unç a seb it merk ezl er in iň ul
gamyny döretmek, şeýle hem BMG-niň
how and arl yg ynd a ýör it e köpt ar apl aý yn
edarany — BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi
ne hasabat berýän Halkara biologik howp
suzlyk boýunça agentligi döretmek barada
başlangyjyna goldaw bildirdiler.
Şunuň bilen baglylykda, ylym diplomati
ýa ugry boýunça özara gatnaşyklary işjeň
leşdirmek, alym-lukmanlaryň, bilermenleriň
we bilimiň ugurdaş beýleki ugurlaryndaky
hünärmenleriň yzygiderli gatnaşyk sak
lamagy üçin ähli zerur şertleri döretmek
barada ylalaşdylar.
Howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna
garşy göreşmek işinde Merkezi Aziýanyň
döwletleriniň tagallalaryny utgaşdyrmak
maksady bilen, Taraplar wiruslaryň we
beýleki ýokanç keselleriň, olaryň döred
ýän keselleriniň ýüze çykyş görnüşleriniň
tebigatyny, ýokanç keselleri bejermegiň
we öňüni almagyň usullaryny öwrenmek
boý unç a seb it meh an izm in i dör etm ek
baradaky meselä seretmegi zerur hasap
edýärler.
20. Azyk ulgamlarynyň durnuklylygyny
ýokarlandyrmagyň zerurdygy bilen bag
lylykda, Taraplar azyk önümleri we ilkinji
nobatda zerur bolan harytlar üçin üpjün
etmegiň ulgamyny goldamak we «ýaşyl
geçelgeler» usullaryny giňden ornaşdyr
mak barada ylalaşdylar.
21. Taraplar Merkezi Aziýada ýaşaýan
halklaryň bähbidine we BMG tarapyndan
yglan edilen Halkara medeniýetleriň ýa
kynlaşmagynyň 10 ýyllygynyň ruhunda
med en iý et ar a gatn aş ykl ar y ösd ürm ek,
medeniýetleriň köpdürlüligini we milletara
sabyrly garaýşy goramak, saklamak we
höweslendirmek, sebitiň etnosyýasatyny,
maddy we maddy däl medeni we tebigy
mirasyny öwrenmek we goramak babat
da hyzmatdaşlyk etmek we özara goldaw
bermek, edebi gatnaşyklary kämilleşdir
mek, halkara festiwallary, forumlary we

bäsleşikleri geçirmek, aýdym-saz, teatr,
şekillendiriş we senetçilik sungaty, kinema
tografiýa, teleradioýaýlymlar, arhiw, muzeý
we kitaphana işi babatda özara gatnaşyk
lary çuňlaşdyrmak, şeýle hem raýatlaryň,
ilkinji nobatda bolsa, ýaşlaryň arasynda
göni gatnaşyklary we syýahatçylary alyş
magy ösdürmek barada ylalaşdylar.
Bu ugurda özara gatnaşyklara ulgam
laýyn we yzygiderli häsiýet bermek mak
sady bilen, Taraplar medeni-ynsanperwer
alyşmagyň bitewi platformasy hökmünde
«Merkezi Aziýa: bir geçmiş we bir geljek»
diýen at bilen Merkezi Aziýanyň medeni
dial og yn yň for um yn y dör etm ek bar ad a
ylalaşdylar.
22. Döwletleriň Baştutanlary halklaryň
arasynda dostlugy berkitmekde sportuň
möhüm ornuny nazara alyp, bedenterbiýä
ni we sporty ösdürmegi dowam etdirmek,
Taraplaryň çäklerinde halkara sport-köp
çülikleýin çäreleri geçirmegi goldamak,
bedenterbiýe we sport guramalarynyň we
edar al ar yn yň aras ynd a hyzm atd aşl yg y
höweslendirmek barada ylalaşdylar. Şeýle
hem Taraplaryň milli sport görnüşlerini hal
kara sport giňişliginde öňe sürmek boýun
ça tagallalary utgaşdyrmagyň zerurdygy
barada bellenildi.
23. Döwletleriň Baştutanlary syýahatçy
lyk ulgamynda ysnyşykly özara hyzmat
daşlygyň, şol sanda bu ulgamy pandemi
ýadan soňra çalt depginde dikeltmek we
sebitiň ýurtlarynyň arasynda syýahatçylary
alyşmagy täzeden ýola goýmak maksady
bilen, ýakyndan özara hyzmatdaşlygyň
zerurdygyny bellediler.
Şeýle hem, Taraplar serhetüsti çäkler
de syýahatçylyk zolaklaryny we klasterleri
döretmek, Merkezi Aziýada bitewi giňişli
gi döretmek maksady bilen, syýahatçylyk
önümlerini we ugurlaryny bilelikde öňe
sürmek boýunça işleri işjeňleşdirmek ba
rada ylalaşdylar.
Taraplar syýahatçylygy we syýahatçylyk
kompaniýalaryny döwlet dolandyryş eda
ralarynyň arasynda, şeýle hem halkara we
içerki syýahatçylygy ösdürmäge gatnaşýan
beýleki guramalaryň arasynda ysnyşykly
hyzmatdaşlygy goldap çykyş edýärler.
Taraplar syýahatçylyk işini ösdürmek
baradaky maglumatlary, neşir material
laryny, filmleri alyşmaga mundan beýläkde ýardam ederler, mahabat çärelerini,
maslahatlary we seminarlary geçirmekde,
sergileri we ýarmarkalary guramakda hyz
matdaşlyk ederler.
24. Döwletleriň Baştutanlary daşary sy
ýasat edaralaryna Sebit hyzmatdaşlygyny
ösdürmek boýunça «Ýol kartasynyň» tas
lamasyny (Merkezi Aziýanyň döwlet Baş
tutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň
netijeleri boýunça) ylalaşmak boýunça işi
ýakyn wagtlarda tamamlamagy tabşyrdylar.
25. Döwl etl er iň Başt ut anl ar y daş ar y
syýasat edaralaryna XXI asyrda Merkezi
Aziýany ösdürmek maksady bilen, «Dost
luk, hoşniýetli goňşuçylyk we hyzmatdaşlyk
hakyndaky» Şertnamany Merkezi Aziýa
döwl etl er in iň Başt ut anl ar yn yň gelj ekk i
kons ult at iw duş uş yg ynd a gol çekm äg e
taýýarlamagy tabşyrdylar.
26. Prezidentler Merkezi Aziýanyň döw
let Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşykla
rynyň ýeke-täk nyşanyny ulanmak barada
çözgüt kabul etdiler we nyşan hakyndaky
Düzgünnamany makulladylar.
27. Prezidentler Merkezi Aziýa döwlet
leriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşanyny
döretmek barada çözgüt kabul etdiler we
Hormat nyşany hakyndaky Düzgünnamany
we nyşanyň Beýanyny makulladylar.
28. Döwletleriň Baştutanlary Türkmen
başy şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa
nyň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň
for um yn a, Merk ez i Aziý a ýurtl ar yn yň
ykdysady forumyna, Merkezi Aziýa ýurtla
rynyň milli önümleriniň halkara sergisine,
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlary
nyň halkara festiwalyna we Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussat
larynyň baýramçylyk konsertine ýokary
baha berdiler.
Döwlet Baştutanlary daşary işler mi
nistrl er in e Merk ez i Aziý anyň döwl et
Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw du
şuşygyny geçirmegiň möhletlerini hem-de
ýerini kesgitlemek boýunça teklipleri hemde konsultatiw duşuşyklaryň gün tertibini
taýýarlamagy tabşyrdylar.
Konsultatiw duşuşyk däp bolan dostluk,
hoşniýetlilik we ynanyşmak ýagdaýynda
geçdi.
Döwletleriň Baştutanlary Türkmenista
nyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç
Berdimuhamedowa myhmansöýerligi we
konsultatiw duşuşygyň ýokary derejede
guralandygy üçin hoşallyk bildirdiler.
Türkmenbaşy şäheri,
2021-nji ýylyň 6-njy awgust y.
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Joş, gojaman deňzim bu gün, saňa täze döwran geldi,
Ellerinde dostluk tugy, dürli dilde saýran geldi!
SEB IT HYZM ATD AŞLYG YN YŇ
Ylhamly
TÄZ E GÖZÝ ET IML ER I

Soňky ýyllarda diňe bir ýurdumy
zyň çäginde däl, dünýä derejesinde
wajyp çäreleriň geçirilýän ýerine
öwrülen «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagy 6-njy awgustda ýene-de dün
ýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne
çekdi. Şol gün bu ýerde Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlar ynyň
konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde
sebitiň ýurtlarynyň milli önümleriniň
halkara sergisi guraldy. Türkmenba
şynyň Halkara deňiz porty ýurdumy
zyň we goňşy döwletleriň ykdysady
üstünlikleri babatda gürrüň berýän
serginiň geçirilýän ýerine öwrülip,
ýatdan çykmajak pursatlary bagyş
etdi. Umumy meýdany 2090 inedör
dül metr bolan giňişlikde ýaýbaňlan

dyrylan sergide dostlukly ýurtlaryň
ykdysadyýetiniň pudaklarynda gaza
nylanlar beýan edildi. Diwarlyklarda
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli ykdy
sadyýetleriniň esasy pudaklar yny
ösdürmekde, şol sanda ýangyç-ener
getika toplumynda, gurluşyk, oba
hojalyk, ulag we logistika, awtomobil
gurluşygy, dokma we azyk senagaty
ulgamlar ynda gazanylan üstünlik
leriň bäsleşigi guraldy. Ýokary hilli
eksport ugurly harytlar, döwrebap
tehnologiýalar, täze işläp taýýarla
malar we taslamalar görkezildi.
Sergide gurnalan äpet monitor
da oňa gatnaşýan ýurtlaryň häzirki
döwürde gazanan üstünlikleri öz
beý anyny tapd y. Merkez i Aziý a

«Awaza» milli syýahatçylyk zo
lagynda Merkezi Aziýanyň döwlet
Baştutanlarynyň gatnaşmagynda
geçirilen halkara çäreler uly üstün
liklere beslendi. Taryhy ähmiýeti
bilen dünýä jemgyýetçiliginiň ünsü
ni çeken dabaralar Merkezi Aziýa
ýurtlarynyň medeniýet we sungat
ussatlarynyň gatnaşmagynda taý
ýarlanan gala-konsert bilen ta
mamlanyldy. Şol konserte gatnaşan
sungat ussatlarynyň ýürek buýsan
jyny okyjylarymyza ýetirýäris.

Amangeldi ORAZOW,
Türkmen döwlet
binagärlik-gurluşyk
institut ynyň uly
mugallymy.
sebitiniň hem-de Hazar giňişliginiň
ýurtlar ynyň dünýä hojalyk aragat
naşyklary ulgamyna goşulyşmagyna
mund an beýl äk-de ýak ynl aşm a
gyn a, häz irk i döw ürd e täzed en
dikeldilýän Beýik Ýüpek ýolunyň ug
rundaky möhüm ulag-logistika hal
kasy hökmünde Hazaryň eýeleýän
ornuny pugtalandyrmaga ýardam
berm äg e gön ükd ir il en Türkm en
başynyň Halkara deňiz portunyň
mümkinçilikleri barada görkezilen
ýörite wideoşekiller bolsa sergä
gatnaşanlarda has uly täsir galdyrdy.
Giň möçb erl i serg in iň çäkl e

«Awaza» milli syýahatçylyk zo
lagynda 6-njy awgustda guralan iri
halkara çäreleriň çäklerinde geçiri
len Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ze
nanlarynyň dialogy oňa gatnaşanlar
üçin ýatdan çykmajak waka boldy.
Merkezi Aziýa ýurtlar ynyň döwlet
Baştutanlar ynyň foruma gatnaşyjy
lara iberen Ýüzlenmesinde beýan
edilişi ýaly, bu halkara çäräniň baş
maksady gender deňligini üpjün
etmek boýunça gazanylan üstün
likleri seljermekden hem-de sebitiň
döwletleriniň zenanlarynyň arasyn
da, hususan-da, durmuş ulgamyn
da, ylym, bilim, saglygy goraýyş,
med en iý et we sung at bab atd a
hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönük
dirilen köptaraplaýyn gatnaşyklar y
pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Şu
nukdaýnazardan zenanlaryň dialo
gynda sebitiň ýurtlar ynda gender
syýasatynyň durmuşa ornaşdyr yly
şy, enäniň we çaganyň saglygynyň
goralyşy hem-de halk hojalygynyň
dürli ugurlar y boýunça zenanla
ryň iş bilen üpjün edilişi barada
giňişleýin gürrüň edildi we tejribe
alşyldy. Çykyş eden zenanlar du
şuşygyň Merkezi Aziýa ýurtlar ynyň
bu möh üm ugurd a gaz an anl ar y,
gelj ekk i meý iln am al ar y hak ynd a
maglumatlary alyşmak hem-de umu
my bähbitlere kybap gelýän sebit
gatnaşyklar yny has-da ösdürmegiň

kalbymy gandyryp ýören pursatla
rymda milli Liderimiziň saýasynda
geçýän her bir günümiziň bagt üle
şigidigi barada pikir etdim. Sebäbi
hormatly Prezidentimiziň Türkme
nistanyň parahatçylykly ösüşi ýola
goým ag y her bir ene üçin bagt.
Çünki perzentleriň, nesilleriň bagty,
olaryň geljeginiň ygtybarlylygy ene
leriň röwşen arzuwy bolup durýar.
Şol arzuwlaryň hasyl bolýan zama
nasynda sebitiň zenanlar ynyň uly
Almanar ÝAZBERDIÝEWA,
maslahat yna gatnaşmak bilen, öz
Türkmenistanyň DIM-niň
öňümizde täze-täze maksatlary goý
Halkara gatnaşyklary ins
duk. Şeýlelikde, dialogyň ahyrynda
titutynyň mugallymy.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet
Baştutanlarynyň adyna kabul eden
Ýüzlenmämizde geljekde ýerine ýe
mümkinçiliklerini ara alyp maslahat
tirilmeli we maksatnama esasynda
laşmak üçin oňat mümkinçilik bolup
durýandygyny bellediler.
Hormatly Prezidentimiz zenan
merteb es in i bel end e gald yrm ak
ugrund a paýh asl y syý as at y alyp
barýar. Zenanlaryň jemgyýetde uly
orny bar. Olaryň hukuklary döwlet
kan unl ar y arkal y goralý ar. Türk
menistan zenanlaryň hukuklaryny,
azatlyklar yny üpjün etmek bara
dak y halkara Konwens iý al ar yn a
goşuldy.
Maňa hem Merkezi Aziýa ýurt
lar ynyň zen anl ar ynyň dial og yn a
gatn aşm ak bagt y miý ess er etd i.
Gojaman Hazaryň kenarynda, gözel
Awazada Berkararlyk mukamyndan

6-njy awg ustd a «Awaz a» mill i
syýahatçylyk zolagynyň Kongresler
merkezinde geçirilen Merkezi Aziýa
ýurtlar ynyň ykdysady forumynda
seb it iň döwl etl er in iň söwd a-yk
dysady, maýa goýum, senagat we
ulag-arag atn aş yk ulg aml ar ynd a
hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri
ara alnyp maslahatlaşyldy. Merkezi
Aziýanyň döwlet Baştutanlar ynyň
konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde
geçirilen forum hyzmatdaşlygyň täze
mümkinçiliklerini kemala getirmäge
gön ükd ir il en möh üm meýd anç a
öwrüldi. Merkezi Aziýa dünýä ykdy
sadyýetinde Ýewropa bilen Aziýany
baglanyşdyrýan möhüm sebit hasap
lanylýar. Şol sebäpden hem abraýly
halkara guramalary, ykdysady bilele
şikler bu sebite bolan gyzyklanmala
ryny barha ýokarlandyrýarlar.
Soňky döwürde sebitiň ýurtlar y
durnukly we yzygiderli ykdysady
ösüşe ýardam berýän, innowasiýa
lar yň senagat yny döretmäge we
ulag-aragatnaşyk üpjünçilik ulgam
lar yny emele getirmäge gönükdiri
len giň möçberli çäreleri durmuşa
geçirýärler. Şunuň bilen baglylyk
da, sebit ýurtlar ynyň hyzmatdaş
lyg yny işj eňl eşd irm ek, ykd ys ad y
gatnaşyklar yň täze mümkinçilikle
rini döretmek zerur bolup durýar.
Hut şonuň üçin hem Merkezi Aziýa
ýurtlar ynyň ykdysady forumynda
söwda we işewür hyzmatdaşlyk,
maýa goýum, ulag-kommunikasiýa,
senagat, hususan hem, energetika
we him iý a ugurl ar ynd a hyzm at
daşlygyň meselelerine seredildi.

döwletleri durmuş-ykdysady taý
dan sazl aş ykl y ösd ürm ek üçin
şertleri üpjün eder, olar yň maýa
goýum özüne çekijiligini artdyr yp,
sebit we sebitara söwda-ykdysady,
medeni-ynsanper wer we syýahat
çylyk gatnaşyklar yny pugtalandyr
maga ýardam eder.
Forumyň çäklerinde ýurdumy
zyň işewür toparlar ynyň wekilleri
Gaz ag yst an yň, Gyrg yz yst an yň,
Özb eg ist an yň we Täj ig ist an yň
kompaniýalar y bilen eksport we
import ugurly hem-de hyzmatdaş
lyk şertn am alar ynyň 74-sin i bag
laşdylar. Olar oba hojalyk we azyk
önümlerini, plastik turbalar y, dürli
görn üşd äk i pol im er önüml er in i
ibermek, ulag hyzmatlar yny ýeri
ne ýetirmek bilen bagly işleri öz
içine aldy. Mundan başga-da Mer
kezi Aziýa ýurtlar ynyň ykdysady
forumynyň çäklerinde gol çekilen
möhüm pudagara resminamalar y
aýr y-aýr y işewür taraplar yň dürli
ugurlarda özara bähbitli hyzmat
daşlygy giňeltmegi ugur edinýän
diginiň tassyknamasyna öwrüldi.
Garaýyşlar yň we çemeleşmeleriň
umumylygy geljekde Merkezi Azi
ýa döwletleri üçin ajaýyp şertleri
döreder. Birinjiden, sebitiň içinde
köpugurly netijeli hyzmatdaşlygy
ýola goýmagyň esasynda döwletle
riň özara goşulyşma derejesi ýokar
lanar; ikinjiden, ählumumy tar yhy
kökleri we medeni ýakynlygy bolan
doganlyk halklaryň abadançylygy
ny üpjün eder; üçünjiden, Merkezi
Aziýa sebiti dünýäniň iri ykdysady

Ruslan JUMAÝEW,
Türkmen döwlet maliýe
institut ynyň mugallymy.
Häz irk i wagtd a Türkm en ist an
milli, sebit we halkara ulag-logistika
we energetika ulgamyny yzygiderli
ösdürýär we kämilleşdirýär. Ýurt
da döwrebap awtomobil, demir
ýollar ynyň, deňiz port düzüminiň,
howa menzilleriniň gurluşygy batly
depginlerde dowam edýär. Beýik
Ýüpek ýoluny häzirki zaman şert
lerinde gaýtadan dikeldýän döw
let im iz Ýewrop an y we Aziý an y
baglanyşdyrýan täze halkara geçel
gelerini döredýär. Türkmenistanyň
ulag strategiýasynda deňze çykal
gas y bolm ad yk döwl etl er üçin
amatly şertler döredilýär. Deňze
çykalgasy bolmadyk Merkezi Azi
ýa döwletleri bolan Özbegistan,
Täjigistan we Gyrgyz Respublikasy
üçin bu meseleler aýratyn ähmiýet
lidir. Çünki Merkezi Aziýanyň we
Hazar deňziniň üstünden geçýän
transkont in ent al ýoll ar yň işj eň
leşdirilmegi hem-de täze halkara
geç elg el er iň döred ilm eg i goňş y

rind e geç ir il en ikit arapl aý yn we
köptaraplaýyn duşuşyklarda özara
bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goý
mak boýunça teklipler bilen çykyş
etmäge hem-de tejribe alyşmaga giň
mümkinçilikler boldy.
Serginiň dowamynda Türkmenis
tanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy
tarapyndan birža söwdalary guralyp,
olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 108,9
million dollaryna hem-de 3,6 million
manada barabar boldy. Munuň özi
bu halkara çäräniň iş ýüzündäki anyk
we aýdyň netijeleriniň bir mysalydyr.
Milli önümleriň halkara sergisine
gatnaşyjylara diplomlar y gowşur
mak dabarasy hem ony many-maz
mun taýdan has-da baýlaşdyrdy.
Ata Wat anymyzy parah atçyl y
gyň we gülläp ösüşleriň mekanyna
öwren, sebitde hem-de dünýäde
abadançylygy ýola goýmak üçin gi
je-gündiz tagalla baryny edýän eziz
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak
bolsun, il-ýurt we umumadamzat
bähbitli işleri asyrlardan-asyrlara
ýaň salsyn!

Ýulduz USMANOWA,
Özbegistanyň halk artisti:
— Durmuşda ýatdan çykmajak wakalar bolýar.
Her gezek türkmen topragynda çykyş edenim
de, meni şeýle ajaýyp duýgular gurşap alýar.
Bu gezegem şeýle boldy. Tizara öz döredijiligimi
bezeýän aýdymlary serime aýlap, ýola düşdüm.
Deňiz düri mysaly ýalkym saçýan Awaza meni
gadyrly garşylady. Gün-günden täze keşbe gel
ýän Awaza islendik adamyň ruhuny göterýär.

Bu ýerde aýdymyň ýaňlanyşy-da, kalbyň joşa
gelşi-de üýtgeşik. Şu gezek Hazaryň täsin tol
kunlary maňa ajaýyp bir pikiri — türkmen-özbek
dostlugyny, gözel Awazany wasp edýän aýdymy
döretmek pikirini döretdi. Nesip bolsa, Awazada
ky indiki duşuşygymyza täze türkmen aýdymymy
sowgat alyp gelerin.

amal ediljek işler barada birin-birin
beýan etdik.
Zenan mertebesini ýokar y gal
dyrýan milli Liderimize zenanlaryň,
eneleriň alkyşlar y uly. Gahr yman
Arkadagymyzyň jany sag, belent
başy aman bolsun, tutýan tutumly
işleri rowaçlyklara beslensin!

Roza RYMBAÝEWA,
Gazagystan Respublikasynyň halk artisti:
— 2015-nji ýylda Awazada geçirilen medeni
çärä gatnaşyp, dürli ýurtlardan gelen belli aýdym
çylar bilen bile çykyş etdik. Şonda türkmen ze
nanlarynyň yhlas siňdirip taýýarlan milli lybasyny
sowgat berdiler. Her gezek nepis keşdelenen şol
lybasa gözüm düşende, hyýalymda gözel Awaza
sary ýola düşýärin.
Bu gün men ýene-de «Owazly tolkunlaryň me
kanynda». Kän wagt geçmedik hem bolsa Awa
za tanalmaz derejede özgeripdir. Türkmenista
nyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
yns anp erw er syý as at y net ij es ind e düný ä
halklarynyň bagtyýarlygyna, abadanlygyna gö
nükdirilen işleriň örüsi barha giňeýär. Biz muňa
çäksiz guwanýarys. Ýene-de bu ajaýyp kenarda
duşuşyp, parahatçylygy, dost-doganlygy, baky

Suhanberdi ORAZBERDIÝEW,
Türkmenistanyň halk artisti:

we işewür merkezine öwrüler; dör
dünjiden, Merkezi Aziýany uzak
möhletleýin daşarky maýa goýum
lary üçin özüne çekiji sebite öwrüp,
giň halkara hyzmatdaşlyk üçin täze
mümkinçilikleri döreder.
Merkezi Aziýa sebitinde para

— Türkmenbaşy şäheriniň «Ruhyýet» köş
günde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň me
deni-ruhy mirasyny açyp görkezýän döredijilik
duş uş ygynd a gyrg yz halk yn yň meşh ur «Daň
syry» atly aýdymy bilen çykyş etdim. Aýdymyň
başynda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky
milli drama teatrynyň artisti Süleýman Eminowyň
dostlukly halkyň dilinde goşgy setirlerini okamagy
çykyşyň täsirliligini artdyrdy. Watançylyk duýgu
syna ýugrulan bu aýdym Watana bolan söýgini
ajaýyp heňde beýan edýänligi bilen gyrgyz halky

pursatlaryň
joşguny
söýgini wasp edýän aýdymlarymyzy dünýä ýaý
mak nesip etsin. Doganlyk kenaryndaky sungat
baýramçylygy üçin Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa köp sagbolsun
aýdýaryn.

Bahtiýor IBRAHIMOW,
täjik estrada aýdymçysy:

— Dostlaryň, doganlaryň duşuşygy hemişe-de
tolgundyryjy, ýatda galyjy wakalara baý bolýar.
Awaza-da meniň hakydamda doganlary duşur
ýan mekan bolup galar. Medeni kökleri, taryhy bir
bolan halklaryň wekilleri bolanymyzsoň, sungaty
myzdaky meňzeşlik bizi has-da ýakynlaşdyrdy.
«Sungatyň dili bir» diýilýän düşünje bar. Onuň
düýp özeninde aýdymdyr sazyň diliniň hemme
lere düşnüklidigi ýatyr. Bu hakykat Awazada jem
bolan doganlyk halklaryň sungat wekilleriniň söh
bediniň özeni boldy.
Dost-doganlar jem bolup, ses goşup küşt dep
megimiz mende has-da üýtgeşik täsir galdyrdy.
Türkmenistanyň kalby ylhamdan, aýdymdan
doly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
döredijiligi bilen biz öňdenem tanyş. Ol aýdymlar
şirinligi bilen ýüreklerden orun alýar. Ol aýdymlar
Hazaryň tolkunlary, dostlukly halklaryň mähirli ba
kyşlary bilen bilelikde hemişe hakydamda ýaşar.
Gözel Awazada dostlary jemlän Türkmenista
nyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
janynyň sag, ömrüniň uzak bolup, beýik başlan
gyçlarynyň rowaçlyga beslenmegini arzuw edýärin.

Guljigit KALYKOW,
gyrgyz estrada aýdymçysy:
— Sungat adamsy, onda-da aýdymçy bolsaň,
dünýäniň köp ýurtlarynda bolmak miýesser edýär.
Ilkinji gezek gadam basandygyma garamazdan,
türkmen topragynda nähilidir bir ýakynlyk, yssylyk
duýdum. Deňiz tolkunlary nähilidir bir tanyş owaz
bilen hiňlenýän ýaly. Ol owaz — dostluk owazy.
Myhman synçy bolýar. Şonuň üçinem myh
manyň gözi bilen Awazadaky dostluk toýunyň
guramaçylygynyň ýokary derejede bolanlygyny
belläsim gelýär. Biz ajaýyp sahnanyň üsti bilen öz
halklarymyzyň ýürek sesini birek-birege ýetirdik.
Hazaryň tolkunlary bolsa doganlyk halklarynyň
ýürek sesine ses goşdy. Bu ýatda galyjy pur
satlaryň bagyşlan döredijilik ylhamymdan gözel
Awaza barada täze aýdymyň dünýä injekdigine
sizi ynandyrýaryn.
Goý, halklaryň arasyndaky şeýle dostlukly gat
naşyklar dowamly bolsun!

bolamsoň, bu dildäki aýdymlary höwes bilen ýe
rine ýetirdim.
Dost-doganlyk baýramyna öwrülen dabaralar
daky çykyşlaryň her birinde dost-doganlyk halkla
ryň milli mirasyna, däp-dessurlaryna belent sarpa
öz beýanyny tapdy. Hazaryň türkmen kenarynda
geçirilen iri möçberdäki çäreleriň parahatçylygy,
ynsanperwerligi, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyk
laryny mundan beýläk-de berkitmekde täze sahy
pany açdy. Goý, şeýle ajaýyp günleri, bagtyýar
zamanany peşgeş eden hormatly Prezidentimiziň
jany sag, ömri uzak, dünýä halklarynyň ýagty
ertirine gönükdirilen işleri rowaç bolsun!

Züleýha KAKAÝEWA,
Türkmenistanyň at gazanan artisti:

hatçylygy, howpsuzlygy we durnuk
ly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen
şeýle köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk
hormatly Prezidentimiziň parasatly
syýasaty netijesinde amala aşyr yl
ýar. «Ösüş arkaly parahatçylyk» tag
lymatyny hyzmatdaşlygyň özenine
öwren Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, başy dik bolsun, tutumly
işleri rowaçlyklara beslensin!

nyň ýüreginde ýaşaýar. Şeýle bolansoň aýdymy
diňlän gyrgyz doganlarymyzyň ýüreklerindäki
buýsanjyň ýakyndan şaýady bolmak diýseň uly
täsir galdyrdy.
Dabaranyň ahyrynda ýerine ýetiren «Ýaşasyn
doganlyk, ýaşasyn dostluk!» atly aýdymyň hem
gyrgyzça bölegini ýerine ýetirdim. Gyrgyz halky
nyň medeniýeti bilen öňdenem ýakyndan tanyş

— Gözelligi bilen jahankeşdeleri, myhman
lary haýrana goýýan, halkara derejeli dabara
laryň ençemesiniň şaýady bolan «Awaza» milli
syýahatçylyk zolagynda ýene bir taryhy waka
gatnaşmak aýdym-sazly dünýämize ylham eçil
di. Bu ýerde guralan iri halkara çäreleriň çäk
lerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeni-ruhy
mirasyny açyp görkezýän döredijilik duşuşykda
«Mir as yň dürd än el er i» atl y aýd yml ar çem en i
bilen çykyş etdim.
Dostlukly gatnaşyklar saňa sungat babatda-da,
dil babatda-da kämilleşmek mümkinçiligini eçil
ýär. Ine, «Ýaşasyn doganlyk, ýaşasyn dostluk!»
atly aýdym dürli dillerde ýerine ýetirilýär. Maňa bu
aýdymyň täjikçe bölegini ýerine ýetirmegi ynanan
larynda, dogrusy, birbada ýaýdanmanam durma
dym. Ýöne soňlugy bilen ol diliň şirinligi meni bendi
etdi. Täjigistandan gelen dostlarymyzyň aýdymy
gowy kabul etmegi bolsa meni ganatlandyrdy.
Awaz an yň ken ar ynd a gur al an amf it eatrd a
sebit ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly
konsertinde «Aşyk gyz» atly täze aýdymymy ýe
rine ýetirdim. Doganlyk halklarymyzyň meşhur
estrada ýyldyzlary bilen bir sahnada çykyş etmek,
döredijilik babatda pikir alyşmak bize täze tejribe
boldy. Şeýle tejribeleri toplap, sungatda kämilleş
megimize uly ýol açýan Gahryman Arkadagymyza
alkyşlarymyzyň çägi ýok.

Taýýarlan ýörite habarçylarymyz.
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Gözel ŞAGULYÝEWA,
Türkmenistanyň Gahrymany.

MEN AMAN

Bu owaz meniňki, Watanyňkydyr,
Çeşminde suwlary akanyňkydyr.
Äleme ýylgyryp, bakanyňkydyr,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Umyt, seniň barlygyňdyr getiren,
Düýş ýaly durmuşa,
			
döwre ýetiren.
Saňa şirin janym siňen setirlem,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Sanynda däl eken geçilen menzil,
Meňzimi ýylgyrdan bu eýýam hezil.
Bagryma basaýyn, eý, bagtym, egil,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Bir gowulyk maňa elin salgady,
Ylganymda ýaşyl öýmäm galgady.
Bu köňülde birje arman galmady,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Ýetirýän ekeni maksat tutana,
Ýol ýaýylar derin döküp utana.
Wagty gelse bişýän oguşýa tudana,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Bu nämeden beýle bolýa,
			
jogap ber?!
— Ýa sen söýýäň,
ýa men söýýän has beter...

Ýagşy niýet, ýaşaweri ýürekde,
Maksatlaryň myradyna sen sek-de.
Geziber günleriň gülüni öp-de,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Guwanyplar gezýän eşret çagyma,
Öz-özüm begenýän eken bagyma.
Sagbolsunym kändir Arkadagyma,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Aýan eýläp bildiň perzendiň parhyn,
Ogluňam, nogluňam ýerin tutansyň.
Kesgide getirmen bu belent nyrhyň,
Ejeň göwnün awlap,
			
Maral, utansyň.

Men seni söýdüm,
Dünýä bakyp saýramaga hakym bar,
Başy dür Danaly jebis halkym bar.
Gursagymda baş bermesiz akym bar,
Garaşanym şu zamandy,
			
men aman.

Ýok
Ýok
Ýok
Ýok

HAÝRAN

ýeriňde
ýeriňde
ýeriňde
ýeriňde

saýrap ýörşüme haýran,
gaýnap ýörşüme haýran.
garrap ýörşüme haýran,
ýaşap ýörşüme haýran.

Her set ir iň Zem in
ýaly ebed i

Ylgadym,
	        ýeten dälsiň,
Bilimi epen dälsiň.
Birýana iten dälsiň,
Men seni söýdüm,
 			  dünýä!

MARAL GYZYMA

Maňa seni bermeginde many bar,
Mundan boş geçmesin diýendir Hudaý.
Görmegiňde öz görkümiň haly bar,
Aýymsyň, paýymsyň,
			
ýüzleri humaý!

OWAD AN ZAM AN AŇ
GÖZ EL ŞAH YR Y

dünýä!
Şygyrly älemiň ýüküni çekdim,
Mazaly oýlansaň mendedir bagtyň.
Iki goşa gyzyň gülüni ekdim,
Ýörütjek bolgunyň ýolun daragtyň.
Mähribanlyk goýlan däldir mahala,
Bir-biregi küýsemekde many bar.
Baky gelen ýokdur giňiş jahana,
Galdyrýaryn bu älemge ýadygär.

Şahyr, waspyň sözläýin, ajap dessan, Gözel sen,
Döwet galam golunda, il höweslän Gözel sen,
Şygr yýetiň saýlanan, bagy-bossan, Gözel sen,
Mähestiden mahy sen, ajap messan, Gözel sen,
Söz mülküniň eýesi, şygyr-kyssaň gözel seň,
Arkadagyň şanyna şygyr beslän Gözel sen,
Bu bagtyýar döwrümde durşuň dessan, Gözel sen!

Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa bilen söhbet
Gözel halypanyň edebiýatyň uzak menzillerinde geçen ýoly okyjylar
üçinem, döredijilik adamlary üçinem uly mekdep. Şol mekdebiň sa
paklary hakynda söhbet etmek üçin halypanyň öýüne bardyk. Ýyllaryň
dowamynda döredijilik özboluşlylygy bilen hemmäni haýrana goýup
gelýän halypa, Gahryman şahyrymyz Gözel Şagulyýewa bu gezegem
bizi geň galdyrdy. Iş stolunyň başyndan turzup, ylhamyny uçurmak
dan ýaýdanyp barşymyza, onuň aşhanada biş-düş bilen başagaý bolup
ýörşüni görüp, hakykatdanam, haýran galdyk. Ussat welin üýtgeşik
bir zat bolandyram öýdenok. Aşhana baradaky gürrüňem edil şygyr
okan ýaly:
— Çagalar elime iş ýetirmese-de, men
öz nahar ymy özüm bişirmegi gow y gör
ýän. Galamdaşlar ymyzyň köpüsi meniň
bişiren naharlar ymy iýip görendirler. Ejem
bizi her bir türkmen zenanyna mahsus işi
başarar ýaly edip terbiýeledi. Öýi arassa
saklamak, nahar bişirmek, hojalyk işlerini
ýöretmek diňe meniň däl, çagal ar ymyň
hem zandyna guýuldy. Ýürekden ýapyşsa,
zenan maşgalanyň başarmajak işi bolmaz.
Emma şahyrç ylyg y welin, Alla bermes e
bolmaz. Döredijilik — meniň ykbalyma
berlen paý. Ol paý y men özümde sakla
man, esere öwrüp, halka ýetirmegi ýörelge
edindim. Döredijilik diýen zat sere gelen
set irl er i ak kag yz a ýazm ak däl. Onuň
hupbatlar y bar.

Derkarmydyr sizsiz gyzykly älem,
Sizsiz maňa buýrulypmy bu azap.
Seýreklän saçlarmyň düýbünde ellem,
Ýazýan müň ýylgyryp, ýazýan müň aglap.
Eliňe galam almak — ylhamyň miwesini,
lezzetini görmek däl. Iliň öňüne çykarýan
zadyň jogapkärçiligem bar. Halka näme
berýär? Şony bilmeli. Şahyryň, halkyň, döw
rüň öňündäki borjuny bilip ýazmaly. Ýagny
şygryýetden iýen «duzuňy» — ylhamyň saňa
beren ruhy nygmatyny halallamaly.
— Sizi döredijilikde özüne çekýän zat
näme?
— Meni beýik Arkadagly zamananyň
wak al ar y özün e çeký är, şol ar hak ynd a
gyzgyny bilen ýazmagy özüme borç hasap
edýär in. Seb äbi Gahr yman hem mähr i
ban Arkadagymyz bize ynanýar. 2014-nji
ýylda döredijilik işgärleri bilen duşuşanda
hormatly Prezidentimiziň: «Döwletimizde
bolýan durmuş hakykatyndaky wakalar y
çeper hakykata geçirip beýan etmek söz
ussatlarynyň paýyna düşýär» diýen sözleri
diňe meniň däl, galamdaşlar ymyzyň äh
lisine ýörelge boldy. Ajaýyp zamanamyzy
görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Biz bu
zatlar y wasp edip eser ýazsak, Gahr yman
Arkadagymyz durmuş atly eseri her gün
ýazýar. Ol eserler — beýik binalar, dünýä
uzaýan ýollar, halklary birleşdirýän tutum
lar, milli däp-dessurlarymyzyň ýaýrawynyň
dünýä ýetmegi. Onsoň nähili joşmajak?!
Nazar yňy aýlan ýeriň täze mazmun, joş
gunly ylham.
— Size ynsan häsiýetleri barada sowal
berlende, köplenç, geçirimliligi orta atýa
ňyz. Munuň sebäbi?
— Bu meniň kemçiligimmi ýa artykmaç
tarapym, bilemok. Durmuşda kän gowgalar
gördüm. Edebiýat meýdanynda eser ýazyp
ýaşamalydygyny ýatdan çykaran adamlara
kän gabat geldim. Ýöne olar bilen bir gämide
ýüzüp ýörenimiz üçin, hiç wagt adamçyly
gymy ýitirmedim. Şonuň üçin olaryň köpüsi
öz ýalňyşlaryna düşündi. Düşünmedikleri
ňem wagt boýnuna goýdy.

— Bagt diýip nämä düşünýärsiňiz?
— Bagt — saglyk. Janyň sag bolsa, islän
arzuwyňa ýetip bolar. Çagalar yň arasyn
da sag-aman örüp, durmuşlar yndan razy
bolup ýaşap ýörmek — bagt. Akyl-huşuň
ýerinde bolup, döwrüň sesine ses goşmak
— bagt. Il bilen şahyryň bitewüligi — bagt.
Mähriban Arkadagymdan aýry göwnümiň
ýoklugy — bagt. Ak şäherimiz Aşgabadyň
owadan gijelerine, joşgunly gündizlerine gu
wanmak — bagt. Hormatly Prezidentimiziň
il-ýurt bähbitli, halkara ähmiýetli işlerine ses
goşup bilmegimiň özi bagt. Gepiň keltesi, şu
Watanda, şu döwürde ýaşamagyň özi BAGT!
— «Adama özünden ýakyn bolup bil
jek ýok» diýilýän düşünjä garaýşyňyz? Siz
kimi özüňizden ýakyn ýa-da özüňiz ýaly
görýärsiňiz?
— Yns an ýaş ap ýörkä, durmuşyň özi
ähli zady alnyňda oturdýar. Birini aňyr
rak süýşürse, beýlekisini has golaý getir
ýär. Özümden ýakyn görýänim — Watan
hem-de Ark ad ag ymyz. Özüm ýaly gör
ýänlerimiň hem biri goşgular ym, beýle
kisi — çagalar ym. Çagalar ym bagr ymdan
önen perz entl er im bols a, goşg ul ar ym
— ruhy zür ýatlar ym. Ons oň olar y bir ibirinden aýr yp bolmaýar. Edil şolar ýaly
Ark adagymyz bil en Wat any-da bir i-bi
rinden aýr yp bolmaýar. Olar bitewülik.
Şol bitewüligiň içinde bolsa döwletimiziň
gazanan ruhy hem maddy gymmatlykla
ry bar. Şol gymmatlyklar her bir adamyň
gözüniň göreji ýalydyr, gözüňe yssydyr.
— Şahyr nähili ýagdaýda gowy dynç
alýar?
— Gowy goşg y, aýdym, tebigat meniň
argynlygymy aýyrýar. Gowy görýän adamyň
bilen, hatda telefonda gürleşibem dynç alyp
bolýar. Ukyňy gowy almagy, dynç almagyň
kadaly görnüşi hasaplaýaryn. Elbetde, dö
redijilik adamlar ynda ukusyz gijeler kän
bolýar, ýöne başardygyňça şonuň öwezini
doljak bolmaly. Rahatlyk fiziki taýdanam,
ruhy taýdanam iň gowy dynç almakdyr.
— «Ömre» atly goşgyňyzdaky:
Ýagýan ýagyş,
uzak ömre meňzeş sen,
Alyň, ýollaryňyzy baglamaýyn men.
Bolmaly zat bolýar bize geňeşsiz,
Ýyldyzlar süýnende aglamaýyn men —
diýen setirleri giňişleýinräk teswirläp be
räýseňiz?
— Ömür — meniň ýaşan we ýaşajak
durmuş ym. Nur y Halm ämm et: «Özüm
hak ynd ak y sözl er sazl ar ymd a bard yr»
diýipdir. Edil şolar ýaly şahyr yň şyg yrla
rynda-da onuň özi bar. Sebäbi ol sözlere
janynd an jan, mähr ind en mäh ir, ýüre
ginden ýürek berýär. Şonuň üçin menem:
«Özüm hakyndaky wakalar goşgular ymda
bardyr» diýip arkaýyn aýdyp biljek. Sebäbi
şahyr yň agramy goşgusynda, goşgynyň ag
ramam şahyr yň ýüreginde ýaşaýar. Beýik

Pyragy: «Sözi Hak agzyma salar, Bir nepes
dilegim bolar» diýip, ýöne ýerden aýtma
ýar. Sebäbi goşgyny «ýazaýyn» diýip ýazyp,
«goýaýyn» diýibem goýup bolmaýar. Onuň
agramyna düşeniňden soň, Gözeldigiňi-de,
dört çaganyň enesi bolanlygyňy-da, hatda
hyýalyňda saçlar yňy sypap: «Gaýrat et, gy
zym, bu pursatdan özüňi alyp çyk» diýýän
mähriban käbäňi-de, garaz bütin dünýäni
unudyp, ylhama, söze berlip ýazýaň. Şonuň
üçin goşgy ýazanymda ömrümde bolan her
bir wakany maňa bagly bolmadyk ahwallar
ýaly kabul edýärin.
— Näme üçindir, siz bilen reňkler ba
rada-da gürrüň edesim geldi. Reňklere
häsiýet berip beräýseňiz? Onsoňam, nähili
häsiýeti üçin haýsy reňki gowy görýäňiz?
— Reňkl er iň her bir in iň özb aşd ak
dünýäsi bar. Olar yň ählisi-de özüçe owa
dan. Ýöne özüm-ä ajaý yp zamanamyzyň
keşbine öwr ülen ak reňki gow y gör ýän.
Bu reňkd e ýagt ylyk, ýaş aýş yň çuň pel
sepesi, ýagşy niýet, ak ýol, päk söýgi bar.
Hormatly Prezidentimiziň paýhasyndan
dör än ak bin al ar, ak ýoll ar, ak gij el er,
aýdyň gündizler — bular yň bar y aklyga
siňipdir. Ak şäherimiz Aşgabat — bagtly
ynsanlar yň ýaşaýan mekany. Bizi ak bag
tyň, ak gülleriň gujag ynda ýaşadýan eziz
Ark ad ag ym yz a tük en iks iz alk yşl ar ym
hem iş e dil imd e sen amd yr. Gahr ym an
Arkadag ymyzyň jany sag, ömri uzak, ili
abadan bolsun!
— Sag boluň, halypa. Size jan saglyk,
uzak ömür dileýäris. Garaşsyz Diýar ymy
zy, Gahryman Arkadagly döwrümizi wasp
etmekde ylhamyňyz egsilmesin.
— Aýdanyňyz gelsin!

Söhbetdeş bolan
Oguljemal ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň at gazanan
medeniýet işgäri, şahyr.

Şahyr çowluklary bilen.

Halallyk saýlan ýoluň Watan hakda oýladyň,
Söýüp dagyn-düzüni, gar yn, gülün oýnadyň,
Zehiniňi igeläp öz gününe goýmadyň,
Ylhamyň çäksiz umman, joşa geldiň boýladyň,
Şatlygyňy mydama iliň bilen toýladyň,
Ozany sen oguzyň boýlar boýlap, ýaýnadyň,
Il höweslär sungatyň nagyş, dessan, Gözel sen!

Ata-baba ýamanyň nazar yndan gaçylmyş,
Kalp joşsa gijäniň ukusyndan geçilmiş,
Kemalynda arzuwyň sermest bolup göçülmiş,
Höwesinde bilbiliň söýen güli guçulmyş,
Şygr yýetiň bagynda eken güllüň açylmyş,
Zemin içre burk urmuş, roýy älem saçylmyş,
Kagyz-galam goluňda ajap dessan, Gözel sen!

Uly şahsyýetleri döwür döredýär. Türkmeniň
şeýda bilbili, Türkmenistanyň Gahrymany Gözel
Şagulyýewa hem döwrüň, ajaýyp zamananyň
döreden uly şahsyýeti. Şahyryň döredijiligine
ser salsaň, häzirki eýýamyň keşbini dolulygyna
görmek bolýar. Şahyr döwrüň islendik mesele
sini alsa-da, oňa özüçe öwüşgin berýär, täze
derejelere göterýär. Özem diňe bir şahyrlyk
zehinine däl, eýsem, baý tejribesine, çeperçilik
joşgunyna daýanýar. Söz sungatynyň kämil
ligine, beýan edilişiniň täzeçilligine, joşgunly
owazyna üns berlip döredilen eserleriň gady
ram başga, gymmatam. Şahyr öz döwrüniň
ruhunyň neneňsidigini, adamlaryň nähili ho
wadan dem alýandygyny, olaryň her bir işe
yhlasynyň näderejededigini, maksatlaryny
beýan etmegi aňryýany bilen başarýar. Gözel
halypanyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe köpçülikleýin nusgada neşir edilip,
okyjylara hödürlenen «Ak gülleriň — ak ýolum»,
«Belentligiň asman-zemin arasy», «Dünýäň
özem gözellige aşykdyr», «Göwün otyr Aý için
de», «Gezdim şygryň dünýäsinde» atly diwanlary
özünde nusgalyk derejedäki eserleri toplandyr.
Eserlerde döwrüň ähli meseleleri gozgalyp, ýo
kary çeperçilik bilen beýan edilýär. Ony döreden
şahyr bolsa şu döwrüň nusgawy şahyrydyr. Men
bu kesgitlemäni edebiýatçy hökmünde ilkinji bo
lup aýtmagy borjum hasaplaýaryn.
Kiçigöwünli, uly ýürekli, halypa, Siz — Ga
raşsyzlyk eýýamynyň türkmen edebiýatynyň
nusgawy şahyry. Galamyňyz ýiti bolsun, kesbi
ňizden kemal tapyň, Gözel şahyr!

Arkadagly döwrüň şirin saýragy,
Egsilmez hyrujy, zehin ýaýrawy,
Gutly bolsun doglan günüň, baýramyň,
Berkarar döwletiň zybasy, Gözel!
Nowruz GURBANMYRADOW,
şahyr.

Gözel sen
Hak Halaty Arkadag, Gahr ymana sarpaň bar,
Arkadagyň ak atda, Watanyň bar — arkaň bar,
Mähriň alan ak bedew, şu günüň bar, ertäň bar,
Güller açýan Watanda Polatly bar, Akhan bar,
Dumly-duşuň jenneti gül dakylan ýakaň bar,
Yşkyň görki owadan, güle çümen mekan bar,
Bu berkarar döwletde düzüp dessan, Gözel sen!
Şygryýetiň täji sen, açyldyň hana-hana,
Şygyrlar yň okalar, okap men gana-gana,
Şygr yýet şalygynda misli Pyragy dana,
Şirin-şeker sözleriň hoş gelendir zybana,
Bir Watana uýupsyň, uýup sen Arkadaga,
Men hem bu gün höwesläp goşdum şanyňa nama,
Bu Garaşsyz Watanda Gahr yman sen, Gözel sen!
Akmyrat TÄJIMOW,
Seýitnazar Seýdi adyndaky
TDMI-niň uly mugallymy.

Köň ül güz er i
Gözel halypanyň durmuş hem döredijilik ýoly hakyn
da oýlananyňda, älem gowulyklary, täsinlikleri ýadyňa
düşýär. Öz ömrüni tutuşlygyna gözellige hem ajaýyplyga
öwürmek her kime başartmaýar. Ol diňe, nura
na ykbally, umman ýaly many-mazmunly, yla
hy zehinli, uly ýürekli şahsyýete degişli. Gözel
halypanyň özüniň segsen ýaş ömrüniň her bir
ülşüni ynsanlyk ykraryýeti bilen ýaşandygyna
onuň bilen 1995-nji ýyldan bäri «Edebiýat we
sungat» gazetinde biregne işläp gelýänligim
den magat bilýärin. Muňa yzda galan çärýek
asyryň her bir güni, sagady, minuty gözlüje
şaýatdyr. Gözel Şagulyýewanyň ynsanlyk
duýgusy kalbyňy oňa bolan söýgüden hem
mähirden doldurýar. Halypanyň köňül mähri
külli ynsan balasynyň gadyryny bilmäge, onuň
ykbal belentligine göterilmegine gönükdirilendir. Ine, şu
ýerden hem G.Şagulyýewanyň mähribanlyk ýoly bütin
dünýäni gurşap alýar. Onsoň ol düýpsüz umman ýaly
mähir, ümmülmez asman ýaly söýgi şygryýet diýlen
edebiýat äleminiň owadan nagşyna öwrülmäge öz my
nasybetini tapýar. Şol zenan mähribanlygynyň beýikligi
Gözel Şagulyýewany mähriban ynsan derejesi bilen
Gahryman şahyr derejesiniň belentligine ýetirdi.
Açyk, nurana kalply Gahryman şahyryň köňül dünýä
sindäki mertligi, gaýduwsyzlygy göreniňde, akylyň haýran
galýar. Ol öz ýumşak zenan häsiýetinde mertligi tug edinip
ýaşamak bilen, ynsanlygyň mähek daşy bolan ynsabyň,
wyždanyň, ahlagyň tutuş bir duýgulaýyn keşbini çekýär:

Bar saýylmak, şöhratda däl, atda däl,
Dakylandyr, çyn adymdan aýyrma.
Gahryman şahyryň bu goşa setirinde «çyn at», ýag
ny ynsanlyk, adam bolmak kesgitleýji bahadyr. Onuň
ýaşaýyş hem ömür gözelligi birlebizlilikdir, ähti-peý
manlylykdyr. Bu hakda halypa telpegi mertligiň nyşany
hökmünde görkezip, milli duýgyňy gyjyklap, şeýle mer
dana setirleri ýazýar:

Başyňa gonansoň silkme telpegiň,
Mert duran ýerinde durman bolarmy?
Hawa, hut adamkärçilikden, mertlikden gözel hem
edermen şygryýet başlanýar. Gözel halypanyň göwni
ýaly gözel, nurana, mähriban hem eziz şygyrlar şu gün
hem-de geljek bilen ýaşaýar, olar halkymyzyň kalbynda
täzeçe ýaşamagyň gadyr-gymmatyny belende göter
ýär. Onsoň bagtyýarlyk döwrümiziň belent işlerine sary
galkynyp, diňe ýeňişler eýesi bolmak bilen, parahat ak
säherde öňe sary batly gadam urýarys...

Süleýman ILAMANOW,
şahyr.
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düşenok, ýöne bu gaty gyzykly...
Obal ar ynd a bir gyz Amang eld i
Gönübegiň sazlaryna aşyk bolupdyr.
Şirin sazlary ussadyň gapdalynda
oturyp diňlemek ol gyzyň arzuwy
ekeni. Ýöne gyz maşgala üçin bu ýe
tilgisiz arzuw bolupdyr.
Günleriň bir güni ol gyz joralary bi
len sähra gezelenje çykypdyr. Şonda
olar beýik baýryň depesinde saz çalyp
oturan sazanda duşýarlar. Gyzlar boz
jerenler ýaly keýerjekleşip, sazanda
dan uzagraga çekilipdirler. Saza aşyk
gyz bolsa ökje ogurlap, joralaryndan
esli yza galyp, ygşyldap, tolkun atýan
goňurbaşlaryň arasynda bukulyp, saz
diňläpdir. Ony görüp, joralary hem

KYSSA
gelip, gyzyň ýanynda oturypdyrlar.
Goňurbaşlaryň ygşyldysy ýakymly
pyşyrda öwrülipdir. Käýerde görünýän
gelinçeçekleriň şol pyşyrda goşýan
heňi sazandanyň kalbyna ýakymly
owazy guýupdyr. Kalbyna dolan bu
owaz birden güýçlenip, birdenem
peselip, sazanda ynjalyk bermändir.
Ol kalbyna dolan şol şirin owazy gaý
talamaga çalşypdyr. Ýöne näçe janyk
sa-da, birbada ýüreginde ýaňlanýan
ýakymly sazy perdelere gaýtaladyp
bilmändir. Şol ýakymly owazy bir ýe
re jemläp bilmedik sazanda lapykeç

«Goňurbaş mukamy»
(Hekaýa)
dünýäniň şatlygyndan has ýakymly
dy. Şol pursatyň ömürbaky soňlan
mazlygyny küýseýän göwün bu çak
has uzaklarda, goňurbaşly ýaýlada
pelpelleýärdi. Goňurbaşlaryň ygşyldy
syndan döreýän owaz bilen şirinlik ga
ryşyp, gulagy, gursagy gandyrýardy.
Gelin bu çak şol goňurbaşlaryň
arasynda ýalydy. Mährem owaz bol
sa baýryň etegini ýassanyp ýatan
obany hüwdüleýän ýaly, barha my
laýym ýaňlanýardy. Onuň göwnüne,
goňurbaşlar öz dillerinde pyşyrdaşyp,
duýgularyny äleme ýaýmak isleýän
ýalydy.
Saz kesildi, goňurbaşlaryň ygşyl
dysy hem ýatdy. Ogulşirin ýanýol
daşynyň dutary gapdalynda goýan
dygyny görse-de, birbada ýerinden
gozganmady.
— Näme üçindir, her gezek şu
saz ýaňlananda, ikimizi duşuran go
ňurbaşly ýaýla dolanýan ýaly bolýan.
— Bu, belki, biziň duşuşmagy
myzyň şu sazy döreden Amangeldi
Gönübegiň ykbalyna ýakynlygyn
dandyr? «Goňurbaş mukamy» bilen
baglanyşykly bir wakany saňa ozal
gürrüň berenim-bermänim-ä ýadyma

halda dutaryny gapdala goýup, yg
şyldaşyp oturan goňurbaşlary, olaryň
depesinde ganat ýaýyp ýören guşlary
synlap, esli oturypdyr. Birdenem ol ýe
ne-de dutaryny saýradyp başlapdyr.
Sazanda başyny galdyrman, gaýta
lap-gaýtalap şol owazy çalypdyr. Gün
goja daglaryň aňyrsynda gizlenenden
sazandanyň gözi bu gudratdan aýry
lyp bilmän, ho-ol beýleräkde oturan
gyzlara düşüpdir.
— Gyzlar, garaňky düşmänkä oba
dolanyň. Gulak gansa-da, kalbyň saz
dan ganmaýandygyny bilýän. Ýöne
bu sazy entek doly gutaryp bilmedim.
Bu sazdan giň ýaýlanyň gözelligini
goşalandyran goňurbaşlaryň pyşyr
dysyny hem-de siziň ogryn-ogryn
bakyşyňyzy, baharyň hoştaplygyny
eşidýän. Ýöne sazyň durkuny düz
sem-de, göwnüme bir zady kem ýaly
bolup dur. Muny, belki, sizem duýan
bolsaňyz gerek.
Şol wagt ýaňky gyz joralaryndan
saýlanyp, bagşynyň golaýyna gelip,
oňa ýüzlenipdir:
— Bagşy aga, gutarmadyk bol
saňyzam, bu sazy ýene bir gezek
çals aň yzl aň. Ýüz ün i aşak sal yp,
tutuş süňňi bilen sandyrap duran
gyzyň ýagdaýyna düşünen sazanda
sessiz-üýnsüz dutaryna elini
ýetiripdir. Goşa tardan güm
mürdäp çykan owaza bu gezek
giň sähranyň üstünde ganat
ýaýyp ýören guşlaryň jürküldisidir
goňurbaşlaryň ygşyldysy bilen birlik
de gyz näzi hem goşulyp, gülälekli
baýyrlaryň depesinden öwrüm edip,
dünýä dolupdyr. — Hawa, seniň ho
şuňa gelýän sazyň süňňüne gözellik
siňen. Ol ajaýyp sähranyň, türkmen
gyzlarynyň gözelligine, mähir-yssy
syna eýlenip dörän.
— Şu mukamyň aýdymam bar-a,
Nazar?
— Hä, «Şony aýdyp beräý» diýjek
bolýansyň sen?
Gelin näzli ýylgyrdy. Nazar bolsa
eýýäm-haçan aýdymyň dünýäsine
aralaşyp ýördi...

* * *
Kaklar çalym edýär gök çaýly käsä,
Bu ýerleň terligi ýaşlyga ogşar.
* * *
Müň ýyly kemsiden çynara bakyp,
Ýene tebigatdan islärsiň deňlik.
Şeýle setirleri okanyňda şahyryň döredijilik
dünýäsiniň çuňňur gözbaşlardan gaýdýan paý
hasa, tämiz duýgulara beslenýändigini görýärsiň.
Şahyryň döredijiliginde göze dürtülip duran
häsiýetli aýratynlyk — şiwe sözlerini ussatlyk bi
len goşgularynda ulanyp bilmegi. Türkmen diliniň
baýlaşmagy üçin özboluşly goşant goşan şeýle
goşgulardan mysal:

Gezýärsiň gül düze nazaryň aýlap,
Eliňdäki rysgy illere paýlap.
Sende egsilmejek güýç kän ekeni,
Açyş kimin açdy bu döwür seni.
Nuruňdan gananok topragam, gülem,
Seniň jomartlygňa kemsinýär Günem.
Ine, şu söýgüdir söýgi diýilýän,
Eý, ýeri söýenim, men seni söýýän...
Şah yr Kak ab aý Ylý as ow yň
döredijiliginde sekizlemeler, ru
bagylar, oýnamlar ýaly goşgular
toplumlary edebiýatymyzy gyzgyn
täsirlere beslän wakalar bolupdy.
Torgaýlap ýagýan gyşyň ak gary,
ojakdaky oda haýkyrýan tüňçe,
bar ýeri dörjeläp dümtünip ýören
guş, güneşden ýüklenen çeşme
ler-çaýlar, gursagy Günli bagtly
ýigit... — bularyň bary köňli oba
kökerilen, sähra ýürekli ýigidiň
dünýäsi.
Şah yr yň lir ik i gahr ym an y —
sähr a ýig id i. Sähr ad a dogl an,
önüp-ösen, şu sähranyň özünde
gal an şah and az ýig id iň keşbi.
Şahyryň liriki «meni» — sähra
ýigidi söwer ýaryna «Sähra ýüz
li» diýip ýüzlenýär. Şahyryň sähraly ýigidi sähra
ýüzli ýaryny ýyllaryň dowamynda ezizläp, söýüp,
küýsäp ýör:

Men bir söýgä mätäç perzendiň seniň,
Bir wagt şol peje kalby örtenen.

Kakabaý Ylýasow Boldumsaz etrabynyň Boza
jy obasynda 1936-njy ýylda dünýä inýär. Şol ýerde
bilim alyp, soňra häzirki Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen filologiýa
sy fakultetine okuwa girýär. Okuwyny tamamlap,
soň öz dogduk obasynda medeniýet ulgamynda
dürli kärlerde zähmet çekýär.
Şahyr bilen Türkmenistanyň halk ýazyjylary
Kerim Gurbannepesow, Berdinazar Hudaýna
zarow, Hangeldi Garabaýew, Türkmenistanyň at
gazanan medeniýet işgäri Reýimbaý Sabyrow
dagy döredijilik gatnaşygynda bolupdyr. Elbetde,
edebi-döredijilik söhbetleri, şygryýet desterhany
nyň başyndaky jedeller, gaýtalanmajak duýgulary
serpaý edýän gatnaşyklarda halypa şahyrymyzyň
keşbi, ruhy-dünýäsi aýdyňlaşýar.
Şahyryň şygryýet «ussahanasynda» sünnäle
nen eserleriň her bir setiri, her bendi çeper meň
zetmelere, durmuş pelsepesine ýugrulan:

Zamana her ýerde seni gereklär,
Sen her ýerde gerek bolsaň adama.
* * *
Käte jeň turmanam, ýarag görmänem,
Oňat günde adam ýaradar bolar.

Ak bulutdyr diýdim men
Süpürgiçdir desmala.
* * *
Dereginde dostluk başardýan eken,
Akyl hem güýç taýdan deň gelýänlere.
* * *
Çilde ýanbaş taşlan ýönekeý çöpem,
Tirsegine ýatan pälwana meňzeş.
* * *
Arkalaşanlara ýowamaz zowal,
Daglar derýa üçin zerurdyr her dem.
* * *
Şol saçy puşdalap sypan çaglarym,
Ömrümiň iň ajap pursatlarydy...

Gyş ötüp, ýaz geler bähre alara,
Gül tirip çykaryn bu alalara,
Birsalym çoýunyp ýatlamalara,
Sähra söýen söwer ýary küýsedim...

Şahyryň bir-birinden üýtgeşik many ýaraşyk
ly «Baky güzer», «Oba ýollary», «Aşyk men»,
«Gözbaş» atly kitaplarynyň her setirinde onuň
kalbyny gozgalaňa salan ahwallar, ýaşan döwri
şöhlelenýär.
Haw a, K.Ylý as ow yň köpg yr aňl y dör ed ij il ik
dünýäsine aralaşdygyňça, manybilmez çagalyk
da ene-atasyndan aýra düşen bu ynsanyň bütin
ömrüne adamlara söýgi, mähir paýlap, şygryýete
çäksiz yhlasyny siňdirip gezendigine göz ýetirýär
siň. Şol söýgüden, yhlasdan hem ajaýyp goşgular
döräpdir. Muny Kakabaý aganyň egindeşi, şahyr
Bu setirlerde getirilýän «desmal», «taraşa», Kerim Gurbannepesowyň sözleri bilen aýtsak has
«dereginde», «ýanbaş», «ýowamaz» «puşdala jaýdar bolsa gerek:
Uzakda bolsaňam, Kakabaý Ylýas,
mak» kimin şiwe sözleri eseriň şireli bolup çyk
Seniň ýiti zehindigiňi bilýäs.
magyna täsirini ýetiripdir.
Ülkäniň bu çetin ýyladyp otyr,
Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda sonetler
Ýurduň o çetinde alawlan yhlas.
çemeni täzelik bolupdy. G.Ezizowyň ýaşytdaşla
Hawa, şahyryň yhlasy ýyllardan emele gelen
rynyň hem-de şägirtlerinden birtopary ýaly K.Yl
ýasow hem bu täzeligiň täsirinden sypmady. Ýöne aralygy-da ret edip, bu günem ýüreklerimizi ýy
ol bu babatda özboluşly täzeçillik bilen orta çykdy: ladyp ýör...

Gül gögerip barýar basan ýeriňden,
Bereket dökülýär ak elleriňden,

Sylapberdi MUHAMOW,
şahyr.

Kömek KULYÝEW,
ýazyjy.
sýužet, ýagny damar-myşsalaram bedeni
herekete getirmek üçin gerek ekeni!
Fabula — sýužetli meselede başga-da
bir deň eşd irm e göz öňün e gelý är: Yn
ha, monjuk, tesbi düzmek (ýa-da başga
hajatlar) üçin, ýaz ýüňüniň uzyn süýüm
lerinden egrip, inçe, berk, çydamly bir

Uşlybyň ujy

Özün i hem okyj ys y
ny syl aý an ýaz yj y ilk i
bilen-ä çem gelen waka
ýap yşm az, şol wak ad a
öz ýüregini jigledýän bir
zatj ag az görm es e, oňa
meýlem etmez.

«

Şahyr Kakabaý Ylýasowyň döredijiligi barada kelam

Goltuklap ak söwdüň ak taraşasyn,
Kesek peçli otagyňa gir, enem.

adymy döwürden, hekaýat
dan, row aý atd an, gürr üň
berm ed en başl an an çep er
kyss an yň şol agz ek i (dil
den aýd ylý an) görn üş i,
ýazuw edebiýaty bilen birlikde, häzirem
ýaşap ýör. Toýda-tomguda ýa başga bir
üýşmeleňde daşyna adam baryny egeläp,
hemmäni agzyna bakdyryp oturan höwes
jeň hekaýatçylara ýa-da dessançylara şu
wagtam duşýansyňyz. Eger şol hekaýatçy
gürrüň berýän wakasyny birden bölägede, başga zada geçip gidiberse ýa-da «Bir
Arapdan, bir Şarapdan» tutduryp ugrasa,
oturanlaryň birinden-biri: «Ahow, pylany,
seniň bu gepiň başy-aýagy bolmazmy? Ha
ny, ýaňkyň yzy näm boldy?» diýip sorar.
Şol sor aý an yň gürr üňç id en (raw yd an)
edýän talaby näme? Sýužet! Ol bu sözüň
nämediginem bilýän däldir, emma edýän
talaby welin, nätseňem, dogry!

Ogulgerek USSAÝEWA,
ýazyjy.

AK DER EG IŇ AÝDYMY
Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Kakabaý
Ylýasowyň täsin döredijilik dünýäsi onuň ykbalyna
meňzeş. Belki, onuň çylşyrymly ykbaly döredijilik
dünýäsine hem bellibir derejede täsir edendir.
Daşoguzyň Boldumsaz, Gubadag sebitlerinde
ady belli, dili senaly adamlaryň biri Zaman işanyň
agtygy Kakabaý ykbalyň ilkinji şarpygyny ýaňy bir
ýaşlyja çagajykka datdy. Ol şol ýaşda kakasynyň
gelnejesi Geňlik ejäniň elinde galdy. Şahyr bolup
kemala gelen Kakabaýyň bu mährem enä ba
gyşlap ýazan goşgusyny okanyňda, süýji gussa
ýugrulan ýatlamalaryň dünýäsine aralaşýarsyň:

G
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ýüpjagaz, sapak taýýarlanylýar, oňa ýöne
ýüpem däl-de, «uşlyp» (uçly ýüp) diýilýär.
Eger fabulany şol uşlyba, eseriň sýužetini
düzýän wakalaram monjuklara meňzet
sek, häz irk i döwn eý än sözl er im iz has
düşnükli bolaýmazmyka? (Ýeri gelende
aýtsak, sýužet — fabula has golaý «kom
pozisiýa», ýagny «eseriň gurluşy» diýlen
bir düşünje-de bardyr, ýöne ol barada soň
aýratyn durup geçäýeliň!).
Hawa, şeýdip uşlyplam bolduk diýeli.
Ýöne şol uşlybyň iki ujunyň: bir-ä başlan
ýan, birem gutarýan ujunyň bardygynam,
ýene-de «Ujuny düwmedik üç ötir» diýlen
nakylam ýatdan çykarmalyň! Başy hem
aýagy gowuşmaýan sýužet — fabulanyň,
iki ujam berk düwülmedik ýa-da towy ýet
medik «uşlybyň» bir ýerde gyrlyp ahmal
goýaýmagy juda ähtimaldyr.

«

N

azaryň barmaklary dutaryň
goşa tarynyň üstünde oý
nap başlandan, şirin owaz
içerini gaplady. Ogulşirin
öý işlerini bir tarapa goý
dy-da, ýanýoldaşynyň ýanynda dyz
epdi. Gelniniň küýsegine belet Nazar
sazyň hörpüni bada-bat üýtgetdi. Şol
dem içerä bahar howasy aralaşan ýa
ly boldy. Indi goşa tardan gümmürdäp
çykýan owaz giň sährada tolkun atyp,
adaja şemala başyny yrap oturan go
ňurbaşlaryň ygşyldysyny getirdi.
Goşa tardan çykýan owaz ýürege
siňip gidýärdi. Ýakymly duýgy tutuş
bedeni gaplap alýardy-da, süňňüňde
galpyldy döredýärdi. Onuň lezzeti bu

Eýsem, sýužet näme? Onuň bilen ma
nydaş ýaly görünýän «fabula» diýibem bir
söz bar, o nämedir? Sözlüklerde-de bula
ryň manysy, sözme-söz terjimesi aýdylma
syna aýdylýar-da, ikisiniň aratapawudy,
ger ek ýer ind äk i
«Sýužeti nämeden başlamaly?» diýlip soralsa, özüm-ä
ähm iý et i edil Aý
«Eseriň adyndan başlamaly» diýerdim. Jüpüne düşen adyň
dogan ýaly ediläýe
çeper eser üçin nähili gymmatly zatdygyny bir bilsediňiz!
nok. Mes el em, iň
Eseriň ady onuň tutuş süňňüne täsir edýär, gerek bolsa,
tan ym al rus dilç i
sýužeti-de ugrukdyrýar.
alyml ar yn yň bir i
S.I.Ožeg ow yň dü
Eseriň ady hem-ä gysga, hem özüneçekiji, hem bi
şündirişi şeýleräk: «Fa
ra
z
ajyk syrlyrak bolmaly. Ol tötänden, daşardan bir
bula — latyn sözi bolup,
ýer
den gelmän, eseriň süňňünden syzylyp çykmaly.
«beýan etme, waka, çe
Şon
da ýönekeýräk ýaly görünýän at hem çuň mana
per eser iň mazm un y»
eýe
bolýar hem-de eseriň esasy ideýasyny açmaga
diýlen manyny aňladýar.
kömek edýär.
«Sýužet» — fransuz sözi
bolup, çeper eser
Uly halypalaryň biriniň: «At diýlen zat düýrme gylyç ýa
de mazmunyň yzy
ly, eseriň içinden parran geçmelidir» diýen pendi ýadyma
gid erl il ig in i hem
düşýär. Umuman, öz saýlan sýužetiňe şaplaşyp duran at
özar a bagl an yş y
bilen, eseriň iň ilkinji we iň soňky jümlesini tapsaň, olaram
gyn y, wak al ar yň
edil onluga degýän bolsa, onda ýarpy işiň bitdigi biläýmeli.
jem in i aňl adý ar».
Heý, bir zad a, iň
Öňki söhbedimiziň dowamynda «Çe
bolmanda, sýužet bilen fabulanyň tapa
wudyna düşünip bildiňizmi? Düşünme per eser, ylaýta-da, kyssa eseri öňli-soňly
dik bolsaňyz, oňa Ožegow däl-de, meniň hem... gyzykly bolmaly» diýip kän ýanja
dyk. Munuň täze açyş däldigi bes-belli.
emelsiz terjimäm günäkärdir.
Sýužet, fabula bilen baglanyşykly şeýle Lew Tolstoý ýaly läheňleriňem meseläniň
soraglar bilen bizem elli ýyl çemesi mun şu tarapyny asla ünsden düşürmändigine
dan öň, (häzirki Magtymguly adyndaky) onuň gündeligindäki: «Gyzykly bolmadyk
Türkmen döwlet uniwersitetinde okaýar eseriň ýüzüne köz degsin!» diýlen sözle
kak, mugallymlarymyzyň, baý, kellesini rem şaýatlyk edýän bolsa gerek. Biziň
agyrdandyrys-a. Olaryňam käsi özüçeräk gürrüňini edýän sýužet — fabulamyzyňam
jogap berse, köpüsi: «Aý, ol meň ugrum iň esasy wezipeleriniň biri şol gyzyklylygy
däl, ony baryň-da Öde Abdylladan soraý üpjün etmekden ybarat, ýagny eseriň gy
saňyzlaň!» diýerdi. Professor Ö.Abdylla zykly bolmasy onuň diline, çeperçiligine
ýewiň özi ýaly sadalaç jogabam biziň üçin ýa-da haý-haýly wakalaryna däl-de, ilkinji
iň anyk düşündiriş bolaýdy öýdýän: «Yn nobatda, sýužetiniň düzülişine bagly.
Elbetde, kiçi göwrümli eser üçin birki
ha, adamyň ýa-da başga bir janly-jandaryň
wak ad an ybar at sýuž et ýet erlik bols a,
bed en in i alyp görs ek, onuň oňurg as-a
uly eseriň sýužetiniňem özüne laýyk, has
fabula, tutuş bedeni herekete getirýän
çylşyrymly boljakdygy düşnükli zat, onuň
emer-damarlary, myşsalaram sýužet bol
sýužet sapagyna onlap — ýüzläp «monjuk»
ýar. Indi şularyň ikisem bir zatmy ýa-da
(waka) düzüler. Ol monjuklaryňam eliňe
başga-başga, bir-birine bigäne zatlarmy
ilenini ýa-da goşawujyňa syganyny däl-de,
— özüňiz aýdyberiň!». Biz ony entegem
ger ej ig iň i alyp, ýerl i-ýer in e, yzyg id erl i
aýdyp bilemzok. Ýöne şularyň ikisiniňem goýuşdyrmalydyr.
bir-bir eks iz oňup bilm ej ekd ig in e wel in
Özüni hem okyjysyny sylaýan ýazyjy ilki
akylymyz çatýar. Şonuň üçinem, gerek bilen-ä çem gelen waka ýapyşmaz, şol wa
ýerinde ikisini tirkeşdiräge-de, «sýužet kada öz ýüregini jigledýän bir zatjagaz gör
— fabula» diýip ulanybersek, hakykatdan mese, oňa meýlem etmez. Şeýle wakajyk
gaty daş düşäýermikäk?
çolpusyna iläýende-de, ondan ur-tut eser
Eýsem, bular çeper eserde näme üçin ýasajak bolmaz-da, ilki ony aňynda aýlap,
gerek? Fabula — oňurga-ha bedeniň ça
lam-çaş bol up, lagş ap gitm ezl ig i üçin,
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her tarapyndan synlap, ölçerip-döker, öňüni-so
ňuny, ondan dörejek eseriň ýüküniň nägadar
rak boljagyny pikir eder. Sebäbi saýlap alan
wakaň her näçe gyzykly bolanda-da, ony her
näçe çeperleşdireňde-de, onuň üsti bilen okyja
bir düýpli pikir, ideýa hödürläp bilmeseň, ese
riň, hälki bir, göwnaldar, boş güýmenje ýaly
zat bolup galar.
Sýužetiň ilkinji uçgunjygy öz gören-eşiden
bir wakajygyňdanam, ýolda-yzda tötänden gu
lagyňa ilen gürrüňden ýa-da birki sany jümle
denem döräp biler. Şol uçgunjygy gabadynda
gapyp alyp, öz körügiňe atyp emelli-başly ýel
jagazyny ýetirseň, tutaşybam gidibiýr.
Oňat, gyzykly sýužet tapaýmagam dilde aň
sat. Onuň kynlygyndan zeýrenenler uly-uly us
satlaryň arasynda-da ýok däl. Galyberse-de, şu
wagta çenli dünýäde işlenilmedik, el degmedik
sýužetem ýok diýilýär. Edebiýatçy alymlaryň
birentegi kän ýyllaryň dowamynda geçirilen
barl agl ar yň net ij es ind e: «Düný ä ýüz ünd e,
umuman alanyňda, jemi otuz alty sany asyl
sýužet bar, galanlary şolaryň dürli görnüşleri
ýa-da şolara öýkünme» diýen netijä gelipdirler.
Dogr ud an am, özüm tap and yr yn öýd üp
begenip oturan zadyňam baryp-ha biziň eýýa
mymyzdan öňki pylanynjy asyrlardan, Gomer
den, Eshilden ýa Sofokldan çykaýmagy örän
ähtimaldyr. Ýöne oňa gynanmaly däl. Sebäbi
iň köne, gadymy sýužeti hem her kimiň özüçe,
täzeçe işläp bilşinde gep bar. Şony edip bilseň,
iň gadymy sýužetem täze bolýar. Seniňki bol
ýar. Fransuz edebiýatçysy Jan Rostanyň aýdy
şy ýaly: «Biziň öňden bilýän zadymyzy aýdyp,
haýrana goýýan ýazyjy — hakyky ýazyjydyr».
Ýazyja okyjylaryň sýužet tapyşmaga kömek
edýän halatlaram gyt däl. Jek London sýužet
haltasy gowzaberende, okyjylarynyň arasynda
bäsleşik yglan edip, iň gowy sýužet ýollana baý
rak belläpdir. Meşhur iňlis ýazyjysy Somerset
Moeme okyjylaryň birinden şeýleräk bir sýužet
gelip gowuşýar: Ilatly ýerden has alysdaky çaý
ekerançylygynda iki ülpet işleýär eken. Olaryň
birine her gün petde-petde hat gelse, beýleki
si ýekeje hatam almandyr. Onsoň hata mätäç
ýigit, dostundan täze gelen, açylmadyk hatla
rynyň birini özüne satmagyny haýyş edipdir,
ýoldaşam islän hatyny saýlap almaga ygtyýar
berýär. Hat satyn alan ýigidem ony elinden
düşürmän, şol okap ýör diýýär, arasynda-da
birhili syrlyja ýylgyrýarmyşyn. Haty satan ýi
git ahyrsoňy çydaman, onda näme ýazylanyny
sorapdyr, emma hatyň täze eýesi kes-kelläm
aýdanokmyşyn. Muňa has-da öjügen birinji
ýig it hat yn y yzyn a talap edipd ir. Ýold aş y:
«Ýok, bu haty men satyn aldym, hat meniňki,
ony hiç kime beremogam, görkezemogam» di
ýipdir. «Onda, ynha, puluň, haty yzyna sat!».

«Ýok, yzyna-da satylanok, söwdany gaýtarmak
karamdyr». Şeýdip bir hat sebäpli iki dostuň
aras yn a tow düşý är... Sýuž et i ýollan okyjy
hatda näme ýazylanlygyny, dawanyň näme
bilen gutarandygyny, umuman, bu meseläniň
çözgüdini anyklap, ondan hekaýa ýazmagyny
haýyş edipdir. Moem şol wagt juda işli bolan
soň, ýaňky sýužeti beýleki okyjylaryna iberip,
onuň yzyny ýazmagy teklip edipdir. Emma
gelen jogaplaryň hiç birem ony kanagatlan
dyrmandyr.

!

Bu sýužetiň çözgüdini, bel
ki, siz taparsyňyz? Eger tap
saňyz, «Edebiýat we sungat»
gazetiniň redaksiýasyna ýollap
bilersiňiz.

«Sýužeti nämeden başlamaly?» diýlip so
ralsa, özüm-ä: «Eser iň adyndan başlamaly»
diýerdim. Jüpüne düşen adyň çeper eser üçin
näh ili gymm atly zatd yg yn y bir bils ed iň iz!
Eseriň ady onuň tutuş süňňüne täsir edýär,
ger ek bols a, sýuž et i-de ugr ukd yrý ar. Şeýle
ýagdaýy ýazyjylar yň köpüsi öz tejribesinde
gören bolsa gerek: Ýazýan eseriňe nähili at
goýsaň, eseriň özem şol ugra gidýär. Eger
iki dürli at goýsaň, şol atlaryň hersi eseri bir
tarapa alyp gaçýar.
Eser iň ady hem-ä gysg a, hem özün eç ek ij i,
hem birazajyk syrlyrak bolmaly. Ol tötänden,
daş ard an bir ýerd en gelm än, eser iň süňň ün
den syz yl yp çykm al y. Şond a ýön ek eýr äk
ýaly gör üný än at hem çuň man a eýe bolý ar
hem-de eser iň esas y ideý as yn y açm ag a kö
mek edý är.
Uly halypalaryň biriniň: «At diýlen zat düýr
me gylyç ýaly, eseriň içinden parran geçme
lidir» diýen pendi ýadyma düşýär. Umuman,
öz saýlan sýužetiňe şaplaşyp duran at bilen,
eseriň iň ilkinji we iň soňky jümlesini tapsaň,
olaram edil onluga degýän bolsa, onda ýarpy
işiň bitdigi biläýmeli.

tarap uzap gidýär. Şol wagt Döwlediň
gulagyna «Indi sen göbek ganyň daman
topragyna seýrek gelersiň, gaýtam älem
içine aýagyň kän deger» diýseler, ynan
masa-da ynanmazdy.
Bütin tomus Wolga boýundaky şäher
de geçdi. Türkmen atly jigitlerine baý,
çapak çaldylar-a! «Indi ugur Leningrada
(häzirki Sankt-Peterburg şäheri) tarap!».
Newa boýundaky gadymy hem gözel
şäheriň äpetden şöhratly sirkinde çykyş
etmek aňrybaş bagtdan nyşandy.
— Arenada Döwlet Hojabaýew Mele
guş atly bedew bilen çykyş edýär!
Bu habar aýlaw ýasap oturan toma
şaçylarda gozgalaň döretdi. Ýogsam tu
tuş Ýewropada sungatyň, medeniýetiň
gadymy mesgenleriniň biri hasaplanýan
şäheriň tomaşaçylarynyň helemüçük şü
weleňe göwni gopjakmy näme?

düşer» edildi, ýigitlerem edil gamçy ýaly
boldy. Täze toparyň sirke çykanda, to
maşaçylaryň öňünde ýüzi gyzjak däldi.
D.Hojabaýew ähli çykyşlary düýp milli
likdäki «üçlüge», ýagny türkmen sazlary
— türkmen bedewleri — türkmen jigitleri
diýlen aýratynlyga jemledi. Gören toma
şaçy: «Ine, bular türkmenler!» diýmelidi.
Ynha-da, «Alynyň ala meýdany». Ondada Älem gözi eglenerlik — Moskwada
ýaşlaryň we talyplaryň VI Bütindünýä
festiwalynda tomaşa görkezmeli! Şol
gezekmi?! Moskwanyň «Dinamo» stadio
nynda görkezilen at üstündäki oýunlara
seredenleriň şol döwürdäki merkezi ga
zetleriň ýazyşy ýaly, «Heniz görülmedik
täsin tomaşadan ýaňa başlary aýlanyp,
huşlary uçupdy».
«Döwlet Hojabaýewiň ýolbaşçylygyn
daky atly jigitler sirk toparyny bize çykyş

Frans iý anyň paýt agt ynd a edil en
çykyşdan soň Parižiň metbugaty şeý
le ýazýar: «Moskwanyň Uly teatr ynyň
çykyşy biziň ýüreklerimizde ýer eden
bolsa, Türkmenistanly sirk jigitleri şeý
lekin ussatlygy bilen biziň ýüreklerimizi
özleri bilen äkitdiler».
Döwlet aga hemişe degişmä salyp
şeýle diýer eken: «Sirkde işleýäniňki
sergezdançylykdyr». Ine, äpet gämi
bilen Atlantik ummanynda ýüzüp, Ame
rikanyň Birleşen Ştatlar yna bar ylýar.
Nýu-Ýork, Waşington, Çikago, Kalifor
niýa, Boston ýaly köpmilletli şäherleriň
howalaly sirklerinde tomaşa görkezilýär.
Şonda «Nýu-Ýork Taýms» gazetiniň sahy
palarynda şeýle setirler peýda bolýar:
«Amerika yklymy «Jigitler» diýen düşün
jäniň nämedigini ilkinji gezek manežde
gördi. Türkmen atly jigitleri tüweleý ýaly

«ýör-hä-ýör» boluşdyk. Görsek, surat y
gazetleri bezäp ýören, telewizorda bir
görlende keşbi ýatda galýan adam sir
kiň ýeňse gapysynyň agzynda üç-dört
adam bilen mesawy gürrüň edip otyr.
Bar yp salam berenimizden bir öwşeri
lip seretdi. Ýagdaýymyzy aňandyr-da:
— Hä, ýigitler, petek gerekmidi? —
diýdi.
Aman dilewarrak bolansoň:
— Wah, şo gerek-dä. Daşoguzdan ýö
riteläp şu sirki görmäge gelenlerimizem
bar içimizde — diýdi. Döwlet Hojaba
ýew ýerinden turdy-da, biz bilen elleşip
salamlaşyp çykdy. Hoşgylaw ýylgyrdy:
— Oglanlar, doglan topragyň hemişe
ýatda durýandyr, bilseňiz. Boldumsazy
göresim gelýän-ä çyn. Ene ýabyň bo
ýunda oturyp, gyzgynjak tamdyr çöregi
mele suwa bat yr yp iýsem, ýaşlygym

BED EW ÜST ÜND ÄK I ÝELG AM AK

(«Heňňam hekaýatlary» toplumyndan)
red-ä! Ýeri, ýaňyja alty ýaşyny dolduran
çaga ak bazarda görer guşlukda ýitäý
melimi?! Wah, ejesi Baltäjiň şol döwür
däki Porsy raýonynyň (häzirki Boldum
saz etraby) Gyzylergenek obasyndan
çykanda-da bagry hijran, gözi girýandy
ahyry. 1935-nji ýylyň agyr açlygyndan
öň darap giden garahassalyk nijeme
öýe hazan ýelini çaldyrypdy. Adamsy
Hojabaýam şonda arman bilen gözüni
ýumupdy. Yzam açlyga ýazypdy. Öýde
iýere un, ýakara odun bolmasa, bala
lar yňy aç öldürjekmi?! Öz eli bilenjik
çagalar öýüne tabşyryp gaýtjak bolup,
ýol ugra-da baz ara sowl and a bol an
biş owl ug a näd er in i bilm ed ik naç ar
bozlapdyr, ellerini serip, zaru-girýan
dan ýaňa asmana uçaýjak bolupdyr.
Agl ap-eňräp ond an kiç is i Abad any
Daşoguzyň çagalar öýüne eltse, ynha,
öňünde Döwlet oturan. Indi begenjin
den aglaýan ene: «Alnyňyza Alla ýagşy
günleri ýazsyn-da. Hökümet eýe çyksada şükür» diýip, yzyna dolanan.
Ind i oýlanýaň. Bu, belk i, gudrat y
güýçli Biribaryň bir oýnudyr?! Ýogsam
adaty oba oglany bolup galanda, ol,
belki, daýhan ýa çopan, bolmanda mu
gallym-gullukçy bolardy. Ol Baýramaly
daky internata düşüp, ondan Aşgabada
gelip, sungatyň ýoluna ulaşýar gidiber
ýär. Belki, ady äleme dolmagy üçin ilki
beýle bişekilligi, bişowlugy Alla maňlaýa
ýazandyr?! Gep bar-a: «Taňry söýenini
ilki synaga salyp görermiş» diýip.
Ýüregi telwasly ýetginjegiň ýaňy Aş
gabada öwrenişip ugran mahaly. Bir
günem sapakdan çykyp, umumy ýaşaýyş
jaýyna tarap ädim urupdy weli, görse
dostlar y üýşüp bir ýana hyýallanyp
durlar. Döwlediň geňirgenip beren sora
gyna olar: «Sirkçilige girmäge synanyşjak
bolýas» diýip jogap berdiler. «Gel-äý, so
ňy näme bolýa, menem göreýin» diýen
ýetginjek işsizlikden olaryň yzyna düş
di. Barsalar, ynha, bir çypar sary adam
özüni Eduard Adolfowiç Rogalskiý diýip
tanyşdyrdy-da, Aşgabatda täze atly
attraksion dörediljekdigini, şoňa bolsa
türkmen atly sirk toparynyň gerekdigini,
höwesek, iň esasam, başaraýjak ýigitýetginjek bolsa kabul ediljekdigini aýt
dy. Ol-a asyl tüýs «gep haltasam» eken.
Türkmen ýurdunda ýetişýän ahalteke
bedewleri, olaryň beýleki atlardan aý
ratynlygy hakda şeýle bir süýjedip gür
rüň berdi weli, agzyny öweldip duran
okuwçylaryň islendigem «Ýör, bedewe
atlan!» diýilse, gop berilmese-de münüp
gidiberjekdi. «Beh, ol ansambla girip
bolsa, Moskwa, Leningrad ýaly şäher
lerem görüp bolar-ow» diýlen höwese
berlen Döwlet:
— Hany, meni ýazyň! — diýenini duý
man galdy. Höwes başga, talap başga.
Akrobatika, soň saz üşügiň boýunça
synagdan geçmeli eken. Ýöne Döwle
diňki şowlady. Ylgamakda, bökmekde
öňüne ökde geçirmeýän ýetginjek ýaňy
aýak bitenden tans bilen meşgullanýa
ny, perwana dek pyrlanyp bilýäni üçin
«Sen bolaýjak ýaly» diýdirdi. Gökdäki
dilegi ýerde gowşan Döwlet synagdan
geçen güni at münmese-de, uçup gezdi.
Topar tutuş türkmen ýigitlerinden diýen
ýaly düzüldi. Döwlet bilen bile Baýram
we Amandurdy Annaýewler, Bally Gur
banow, Kakaly Garamaşalow, azajyk
soňrak Erk in Ann aý ew, Art ykmyrat
Çakanow, Halyk Köşüliýew dagy okap
başladylar. Garaz, ilki kabul edilenler
elli çemesi bardy. Ýöne inçeden inçe
synag bilen, ýene ökdeden ökdeleri
saýladylar. Indi Döwlet Aşgabadyň kö
ne sirkinde ýatyp-turýardy. Adamdan
köprägem atlar bilen gepleşýärdi. Yn
ha-da, ömürylla ýatdan çykmajak waka.
Aşgabadyň merkezi seýilbagy 1946-njy
ýylyň tomsunyň başynda märekeden ýa
ňa hyň urýardy. «Türkmen sirkçi jigitleri
işe goýberiliş synagyny halkyň öňünde
tabşyrjakmyşlar» diýlen habar agyzdanagza geçipdi. Ýigrimi iki sany zeberdest
ýigit wagtlaýyn gurlan kiçiräk manežde
ak telpekli, ak ezýaka köýnekli, ýuka te
letinden gara ädikli bedew dabyradyp
orta çykdylar weli, gören gözleriň gürrü
ňine görä, şol wagtky «Azatlyk», häzirki
Magtymguly şaýolundan geçip barýan
maşynlar bag içindäki heniz görülmedik
tomaşadan ýaňa sakga duruberipdirler.
Göwünleri ýetendir-dä, şondan kän
gün geçmänkä, «Topar Kuýbyşew şähe
rindäki sirkde çykyş etmeli» diýen ha
bar-çakylyk gelýär. Şeýdip Aşgabatdan
başlanan ilkinji ýol dünýäniň gujagyna

«

«

Elbetde, kiçi göwrümli eser üçin
birki wakadan ybarat sýužet ýeterlik
bolsa, uly eseriň sýužetiniňem özü
ne laýyk, has çylşyrymly boljakdygy
düşnükli zat, onuň sýužet sapagyna
onlap-ýüzläp «monjuk» (waka) dü
züler. Ol monjuklaryňam eliňe ilenini
ýa-da goşawujyňa syganyny däl-de,
gerejigiňi alyp, ýerli-ýerine, yzygiderli
goýuşdyrmalydyr.

Bu

sözbaşyny özüm oýlap tap
madym. Öňräk «Звезда» te
leýaýlymynda sirk ussady
hem adygan teležurnalist
Edgard Zapaşnynyň gepleşigi ýüpsüz
daňana dönderdi otur yberdi. Telewi
zoryň ekranyny dolduryp, şabrap du
ran ak silkme telpekli, ezýaka köýnekli,
aýaklar y teletin ädikli ýigitler bedew
segredip ugradylar weli, aňk bolanymy
duýmandyrynam. Gepleşik SSSR-iň hem
Türkmenistanyň halk artisti Döwlet Hoja
baýewiň at üstünde oýun edýän jigitler
topary hakdady. Ine, şonda alypbaryjy
«Bedew üstünde ýelgamak ýaly bolup
beýle täsin hem töwekgel oýunlary gör
kezmek ussatlygy heniz dünýäniň hiç bir
sirk manežine miýesser edenok» diýdi
weli, buýsançdan hem tolgunmakdan
ýaňa gözüm ýaşlandy gidiberdi. Şol
«heser» bilenem ady äleme belli bu us
sat hakda bilýänleriň, gören gözleriň,
ýazylan ýazgylaryň... gözlegine ymykly
çykanymy duýman galdym.
...Gahba pelegiň keç gerdişine se

Sirke jigit bolup çykyp, görüp oturan
laryň agzyny aňkartjak bolsaň, bedewiň
bilen deň gopmaly. Könelişen ýazgylara
Döwlet Hojabaýewiň şeýle ýatlamasy
siňipdir: «Arena ilkinji çykamda münen
bedewim Meleguşdy. Tüýs adyna my
nasypdy. Ahalteke bedewleriniň biribirinden zyýadadygyna söz ýok. Ýöne
Meleguşuň düşbüligi, seniň hereketiňe
goşulyşyp gidiberşi, messandan owa
dan ýöreýşi üýtgeşikdi. Onuň üstünde
ýerine ýetiren her dürli çylşyrymly oýun
larymda ol meniň ýardamçymdy. Soňam
kän bedewlere münüp orta çykdym.
Ýöne Meleguş taýsyzdy».
Hawa, jigit bolup sirke çykjak bolsaň,
aýdylyşy ýaly, bedew seniň ýarpy göw
räň bolmaly. Ýöne bedewem dogumy
gözünden, çeýeligi hereketinden, mähri

Suratlarda: Moskwa döwlet sirkiniň Döwlet Hojabaýewiň ýol
başçylygyndaky jigitler topary aşgabatly tomaşaçylaryň öňünde
çykyş edýär. (1985 ý).

Surata düşüren A.Güseýnow.

dilinden görnüp duran çyn jigit bilen
höwrügýär. Munuň şeýledigini esger
Döwlet Hojabaýewiň goşun gullugyn
daky ýyllary hasam aýan edýär. 1953-nji
ýylda «Tüweleme, ot ýaly» diýdiren ýigi
di hormatlap-derejeläp, iň naýbaşy ýere
— S.M.Budýonnyý adyndaky Gyzyl Baý
dakly ýokary atly polkuna ugradýarlar.
...Bir gezek şeýle waka bolýar. Öz dö
reden atly goşun birikmesini görmäge
gelen marşal görkezme okuw-türgen
leşigi mahaly sarç bedewiň üstünde
her hili oýunlar edýän, çapyp barýarka
düşüp-münýän, dabyrap barýan atyň
garnynyň ast ynd an geç ip, ýen e-de
eýere ýelmeşene dönýän, dik durup
çapýan, atyň boýnundan syrylyp, soň
ýa:lyna ýapyşman diýen ýaly ýene üs
tüne gonýan esgeri görüp: «Bu adam
däl-de, al-ar wah bolaýmasyn, beýle
görülmedik hereketi ynsan balasy ba
şarm az-a» diýý är. Esg er i çag yrm ag y
buýurýar. Haýran galmakdan gözi te
gelenen Semýon Mihaýlowiç esgerden
özüni tanyşdyrmagy towakga edýär.
— Türkmenistandan, Döwlet Hojaba
ýew — diýenden ady rowaýata öwrülen
marşal baryp, esgeri gujaklaýar.
— Berekella, beýle bat yrlygy hem
başarjaňlygy diňe doganda jigit bolup
doglan türkmen ýigitleri başarar. Men
ol millete juda beletdirin. Olar özünden
atyny gowy görýändir.
Şol ýeriň özünde seržant harby çini
berlen Döwlet Hojabaýew wzwod ser
kerdesiniň orunbasarlygyna bellenilýär.
1956-njy ýylyň tomsunda esger geýimini
çykaran Döwlediň tazygyp ýeke galan
ýaly göwni alakjap durdy. Tizräk sirk
toparynyň arasyna ýetesi gelýärdi. Olar
bolsa Ukrainanyň Harkow şäherinde
di. Harby ýolbaşçylaryň agzyna-diline
düşen türkmen ýigidiniň deb-debesi,
hatda Kremliň içine hem kürsäp urup
dy. Şeýle bolansoň, goşun gullugyndan
boşatmak bilen deň wagtda diýen ýaly
Döwlet Hojabaýewi täze döredilýän
«Güneşli Türkmenistanyň jigitleri» attrak
sion topara ýolbaşçy bellemek hakynda
«Soýuzgossirkiň» buýrugy hem çykypdy.
Öňki topar yň, dogrusy, diňe ady
galypdy. Ýigitleriň beýlekilerem harby
gull ug a gid ens oň, bell i ýolb aşç ys y
bolmansoň, tomaşanyň «ýüzi ýitipdi».
Ähli zady tarpdan başlamalydy. Döwlet
Görogly begiň «Ýigidiň aty-esbaby şaý
bolmaly» diýen ýörelgesinden başla
dy. Aşgabada gelip, saýlama ahalteke
bedewleriniň gözlegine çykdy. Maneži
bezäp, toýnagyndan ot syçradyp duran,
gamyşgulak, oýunbaz, duýgurdan düşbi
bedewler bolmasa, oýnam, täsinligem,
üstünligem bolmajagy düşnüklidi. Her
nä bu meselede döwlet derejesinde
ýardam edilip, dokuzy düzlendi. Galan
gaýrat özüňe baglydy. Üç aýlap öýe
gitmän diýen ýaly taýynlyk-türgenlik
geçirildi. Bedewlerem seýislendi, «dile

etmäge ibermegiňizi haýyş edýäris».
Şeýle hatlar günde diýen ýaly «Soýuz
gossirke» gelýärdi. Onsoň ýigitler hemi
şe «ýol ogludy». Amerikanyň Birleşen
Ştatlarynda, Fransiýada, Italiýada, Bel
giýada, Ýugoslawiýada, Finlandiýada,
Meksikada... «taýak atsaň ýere düşmez»
diýdirýän tomaşaçylar ör turup, elleri ýa
daýança çapak çalyp, hormat-hoşallyk
laryny bildirýärdiler. «Bedewleriňize şu
çagamy mündürip göräýeýin», «Silkme
telpegiňizi elläp görmek bolýarmy? Bu
nämeden, nädip tikilýär?». Oýun guta
randan soňam daşyň egele bolýardy.
«Üstünligiň çägi ýog-a. Onsoňam bir
depelän ýeriňi torç etseň, özüň-ä tosun
bolarsyň, tomaşaçam beziger. Tüwele
me, indi sirkde at üstünde oýun gör
kezýän dagystanlylaram, ruslaram, Don
boýundaky kubanlylaram bar. Onsoň
nädeňde-de görkezilýän oýunlaryň gaý
talanýanam tapylman duranok. Şonuň
üçinem, illeriňkiden üýtgeşik bir «hokga»
çykarmaly. Görenem «Bäý-bä!» diýmeli».
Ine, Döwlet Hojabaýewiň serinde
diňe şu pikir-hyýal aýlanýardy. Nätme
li? Nämeden başlamaly? Sungatyň bu
ugrunyň aýak basylmadyk «tarp» ýeri
nirede? Indi «ýüňi ýeten» diýdirýänem
bolupdy. Döşüne «Türkmenistanyň at
gazanan artisti» diýen nyşan dakylypdy.
Finlandiýanyň paýtagty Helsinki şähe
rinde geçirilen talyplaryň we ýaşlaryň
VIII Bütindünýä festiwalynda türkmen at
ly jigitleriniň görkezen tomaşasy agyzlary
açdyrypdy. «Ýigidiň özünden abraýy uly
bolar» diýleni. Ildeşleriniň alys ýurtdaky
üstünligi şan-şöhratyň çawy bolup Di
ýarymyza doldy. Şeýdibem Döwlet Ho
jabaýew «Türkmenistanyň halk artisti»
diýen hormatly ada eýe boldy.
Ummanlardan aşyp, deňizlerden ge
çip gidilýän döredijilik saparlaryň yzy
bolsa uzap otyrdy. Ýolda-da, öýde-de,
hatda bedew segredip, maneže çykan
da-da heniz görlüp-eşidilmedik «hokga»
hakdaky ham-hyýal onuň beýnisinde
hekem edipdi.
...Maneždäki sahna oýnunyň ady
«Aziýanyň ýaňy». Ol «ýaň» lowlap-lowur
dap, görüp oturan tomaşaça «Aperin!»
diýdirýär. Dutaryň gümmürdisi egri gy
lyçdyr jyzanyň şarkyldysy bilen garyşyp,
iniňi dygladyp gidýär. Ine-de, sirk «sah
nasynda» ýeňiş tebli kakylýar! Bedewler
eýerde oturanlar yň köňül telwasyny
aňyp, çarpaýa galyp, haýkyryp, toýnak
uranda, heýem zöwwe ýeriňden galman
oturybilermiň?! Sirk sungatyndaky öňki
ýörelgäni çepbe çöwren bu täsin oý
na-spektakla tomaşa eden SSSR-iň halk
artisti, meşhur sirk ussady Ýuriý Nikulin
şeýle diýýär: «Heniz sirk manežinde beý
le spektakl goýulmandy. «Aziýanyň ýa
ňy» ansambly sirkde bu ýakynlarda hiç
kim dalaş edip bilmez derejede täzelik
etdi. Beýle täsinlik ajaýyp, gaýtalanmaz,
owadan».

hereketleri bilen golliwud kowboýla
ryny çaňlar yna gar yp gitjekdiklerini
görkezdiler».
Düný än iň dürl i ýerl er ind e beýl e
baha-sarpa mynasyp bolmagyň birje
hupbatyndan habar ber! Sirk sungatyn
da heniz görülmedik bu täsin tomaşa —
«Aziýanyň ýaňy» spektakly üçin 1988-nji
ýylda Döwlet Hojabaýewiň topar yna
sirk artistleriniň Bütinsoýuz bäsleşiginde
baş baýrak berlip, I derejeli diplom gow
şurylýar. Şonda halypa ýolbaşçy Erkin
hem Durdy Annaýewleri, Art ykmyrat
Çakanowy, Halyk Köşüliýewi, Nesip Go
çakowy, Sona Berdiýewany, Gunça Sa
parowany, Raýa Antohinany töweregine
üýşürip: «Maňa gowşurylanam bolsa, bu
baýraklaryň hak eýesi sizsiňiz!» diýipdi.
Metbugat sahypalarynda bolsa türkmen
jigitleri hakda «At üstündäki ýelgamak
lar» diýen jümle peýda bolupdy.
...Belg iý a Pat yş al yg yn a barl and a,
tötänlikden kassa nazar aýlan Döwlet
Hojabaýew haýran galmakdan ýaňa
baş ýaýkaýdy. Hümer bolşup duran
adamlar «Näçe bahadanam bolsa şu
oýny görjegimiz çynymyzdyr» diýşip,
itenek-çomanakdylar. Iň gyzykly ýerem,
paýtagtdaky çykyşdan soň bu ýeriň
esasy beýemçileri-guramaçylary gelip:
«Jenap Hojabaýew, siziň bilen ýurduň
pat yşasy Bolduin duşuşmak isleýär»
diýlen garaşylmadyk täsin habar boldy.
Şonda jenap Bolduin segräp duran Täze
diýen ahalteke bedewini gaýta-gaýta sy
palanda, aýaly ýuwaşjadan pyşyrdady:
«Näçä durýanam bolsa, şu aty alaýaly!».
Iňlis dilini suw ýaly bilýän Döwlet joga
by nagt edýär: «Türkmen bedewiniň
gadyryny pul bilen ölçemeýär». Gözüni
Täzeden aýr yp bilmän duran hanym
ýuwaşja dillenipdi: «Şeýledir-le, ýöne
dünýäniň ähli puluna degýän atdygyna
söz ýok».
Şu setirleri ýazyp otyrkam, belli eko
log alym, oba hojalyk ylymlarynyň kan
didaty, ençeme ýyllap Türkmenistanyň
Ylymlar akademiýasynyň Çöller, ösümlik
we haýwanat dünýäsi institutyna ýol
başçylyk eden Palta Esenowyň beren
gürrüňi güpbe ýadyma düşdi:
— Şol döw ürd e — 80-nji ýyllar yň
başynda bir gezek Aşgabadyň Kemi
ne köçesiniň ugrundaky hemmä belli
«Aspirantlar öýi» diýilýän ýerde dynç
güni üýşüp, çaý-nahar edinip otyrdyk.
Daşoguzdan Durdy Gylyç şahyr yň og
ly Aman (ol ençeme ýyllap Daşoguz
wel aý at sport kom itet in e başl ykl yk
etdi), ýene birlän-ikilän myhman bar
dy. Birdenem biri: «Täze açylan sirke
Döwlet Hojabaýewiň ýolbaşçylygyn
daky artistler gelipdir, agşam çykyşy
bar» diýip täzelik tapdy. Bu habardan
soň böwregi böküp duran ýaş ýigit
ler, «Gideliň-de, göreliň» boluşdylar.
Topumyzy bozman bardyk. Kassanyň
agz ynd a wel i bar keýp im ize sog an
dograldy. «Petekler satylyp gutar yldy»
diýdiler. Bizem her zat etjek, görjek.
Biziň halymyza dözmedik kassir zenan:
«Oglanlar, Hojabaýewi tanaýan bolsa
ňyz, göni ýanyna bar yň. Ol her çykyş
üçin 10-12 petegi özüne goýdurýar, iň
öňdäki hatarda tomaşa edibem bol
ýar» diýdi. Keýpikök, göçgünli ýigitler

gaýdyp geläýjek ýaly göwnüme. Hany,
ýörüň, sizi ýerleşdirip gaýdaýyn men.
Şeýle diýip, ol öňümize düşüp, are
nanyň iň öňdäki hataryndan bize ýer
görkezdi. Hezil edip tomaşa gördük.
Dogrusy, at üstünde ýelgamak bolup
pyrlanýan ak telpekli, gyrmyzy donly
jigitleri synlap, agzymyz açyldy.
Sirk gutaransoň, taňryýalkasyn aýda
ly diýip, ýene-de Döwlet Hojabaýewi
gözläp tapdyk. Ol Duşanbeden öňňin
gelendiklerini, bir aý gowrak Aşgabat
da boljakdyklar yny aýtdy. Biz edilen
ýagşylygyň aşagynda galmajak bolup,
ony çaýa çagyrdyk. Ol: «Wah, siz ýaly
ýigitler bilen otur yşyp bilsem, ne ar
manym!» diýip, begenip, ylalaşdy. Biz
gününi belleşip, ony Köşüdäki howlu
laryň birinde bolan toýa alyp gaýtdyk.
Mymyk bagşy aýdym aýdýardy. Döwlet
aga ýazylyp-ýaýrap oturdy. «At üstem-ä
hezil weli, ýerde oturyp, aýbogdaş gu
rup, türkmen bagşysyny diňleseň başga
bolaýýar» diýdi.
Sirk sungat ynda ady rowaýata öw
rülen ussada 2002-nji ýylda Russiýa
Federasiýasynyň Prezidenti iň ýokar y
döwlet sylagyny — «Hormat» ordenini
gowşuranda gazetdäki söhbetdeşlik
de Döwlet Hojabaýew şeýle diýipdi:
«Türkmenistanyň bir kiçijik obasyndan
gaýdan oglandym. Oýnagy bedew bo
lan, gaýduwsyzlygyny, edermenligini
tar yha alt yn harplar bilen ýazan bu
şöhratly milletiň häzirki at-abraýyna
azda-kände dahyllydygym üçin türk
menligime buýsanýar yn». Hawa, hem
meler oňa hormat bilen «Jigitlerbaşy»
diýerdiler.
Türkmenistanyň halk atşynasy, Pygy
Baýramdurdyýew şeýle gürrüň berýär:
— 2013-nji ýylda Moskwanyň döwlet
sirkinde biziň «Galkynyş» at üstündäki
milli oýunlar topar ymyza baş baýrak
gowşuryldy. Şonda öň hatarda oturan
Döwlet Hojabaýew ylgap gelip, bizi ýe
kän-ýekän gujaklady. Soňam şeýle diýdi:
— Indi armanym ýokdur, ildeşler. Türk
men atly jigitleriniň sirk dünýäsindäki
şöhrat-şanynyň mynasyp dowamatyny
görüp, gözüme ýaş aýlandy. Ahalteke
bedewi bilen jigitlik ussatlygynyň utga
şyklygyna döwlet derejesinde ak ýol
açan Gahryman Arkadagymyza alkyşlar
bolsun!
Uzynakdan saryýagyzrak, at ýüzüne
çal murtlary gelşik berip duran hortap
dan gerdenl ek, ýaşy gaýd yşyberen
de-de basan ýerinden ot çykaraýyn
diýýän Döwlet Hojabaýew eli sypynsa,
Aşgabada gaýdyp, Daşoguz taraplara
seýran-zyýarat edipdi. Ussat jigitlerba
şy bedewlerimize bagyşlanan dabarabaýramçylyklara gatnaşyp, «Ýylyň iň
owadan bedewi» bäsleşiginde birnäçe
gezek eminlerbaşy hem bolupdy.
Ady rowaýata öwrülen ussat ömrü
ni 87 ýaşda paýawlap, 2019-njy ýylyň
sentýabrynda aradan çykdy. Sirk sunga
tynda bolsa «Hojabaýewiň ýoly» diýen
nusgalyk mekdebi döredip gitdi. Ol
mekdebiň inçejik uşlyby gadymy türk
men obasyndan — Gyzylergenekden
başlanyp, dünýä ýüzüne aýlanypdy.

Gurbannazar ORAZGULYÝEW,
ýazyjy.
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1997-nji ýylda Türkmenistanyň halk
artisti Nurberdi Gulowyň 80 ýaş toýy
Etrek etrabynda giňden tutuldy. Oňa
ýurdumyzyň ähli künjeginden bagşysazandalar gatnaşdylar. Şonda Aşyr
Gurbanow bilen tanyşmak miýesser
etd i. Ol gar aý ag yzd an gel en inç e
sagt, myd am a ýylg yr yp ýör en süýj i
dilli adamdy. Onuň bilen teleýaýlym
üçin söhb etd eş bol an ym yzd a şeýl e
gürrüň berdi:
— M e n N u rb e rd i G ul o w b il e n
1947-nji ýyldan bäri gatnaşyk saklap
geld im. Onuň bil en kän-kän toýl ar y
sowduk. Gowy taplananymdan soň,
1969-njy ýylda ol maňa ak pata ber
di. 1992-nji ýylda «Türkmenistanyň at
gazanan bagşysy» diýen hormatly at
dakylanda, ol meni ilkinjileriň hataryn
da gutlady.
Biz purs atd an peýd al an yp, ony
Balk an ab at şäh er in iň ýerl i tel ew id e
niý es in e aýd yml ar yn y ýazg y etm ek
üçin çag yrd yk. Ol minn etd arl yk bil en
çak yl yg ym yz y kab ul etd i we bir gün

PURSATLAR PURSATLAR

osl ags yz tel ew id en iý ä geld i. Biz iň
düzg ün im iz e gör ä, ýazg y etm ek üçin
bir hepd e öňünd en ony meý iln am a
goş up tass ykl am al yd y. Şeýl e-de

öňünd e ýazg y etd ik. Gepl eş ig e men
alypb ar yj yl yk etd im. Dut ard a Gar a
han Amang ul yý ew, gyj akd a Mer et
Abd yr ah ym ow saz and arl yk etd il er.
Onuň «Tag anb ib i», «Gel in gels e
öýüň e», «Amans olt an», «Sen bol
mas aň ýan ymd a», «Ýagş a at gal ar»
diý en aýd yml ar yn y diňl än iňd e, süň
ňüň ýeňl äp, ruh y lezz et alý ars yň.
Men ol aýd yml ar yň ýazg ys yn y şahs y
arh iw imd e sakl aý ar yn. Häz ir onuň
y z yn y g y zl ary B o ss a n A t aý ewa ,
Türkm en ist an yň at gaz an an art ist i
Amang ül Gurb an ow a ýör edý ärl er.
Olar halk yň söýg ül i aýd ymç yl ar y
bols a, işg ärl er bil en ýazg yny ugr uk bol up ýet işd il er.
Tahyrmämmet GARAÝEW,
dyrd yk. Tel eop er at or Borj ak Öwl üý ä
Türkmenistanyň at gazanan
gul yý ew, suratkeş Gurb an Hyd yr ow
dag y bil en türkm en öýün iň tär im in iň
medeniýet işgäri.

28-30 ýaşlar ymda Gubadag etraby
nyň Ak alt yn geňeşliginiň Ýekederek
obasynda ýaşaýan Tirkeşbaý aga og
luny öýerend e toý unyň bagş ys y bo
lupdym. Türkmenistanyň halk bagşysy
Tüýli Otuzow şol geňeşlikde ýaşaýardy.
Men öýüne barşyma Tüýli halypa bilen
salamlaşdym-da, toýa bile gitmegini
towakga etdim. Ol meniň teklibimi uly
höwes bilen kabul etdi.
Ýanymda hal ypa bagşy oturansoň,
uly joşg un bil en aýd ymd yr dess an
aýdyp, diňl eýjil er iň sagbolsunyny al
dym. Toý y sowanymyzd an soň, Tüýl i
hal yp a: «Ogl um, sen iň bagş yl yg yň
gow y, ýön e siz entek köpräk öwren
mel i, çig ýer iň iz bar, ýaş yň kyrkd an

«E-S-iò»
arhiwinden

Ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, dürli ýokanç keselleriň
öňüni almak maksady bilen, degişli çäreler döwlet derejesindäki talaplara
laýyk geçirilýär. Ýüze çykyp biläýjek möwsümleýin keselleriň öňüni almak
üçin, pasyllara görä gün tertibini dogry alyp barmak zerur bolup durýar. Şol
maksat bilen her birimiz şu aşakdakylary berjaý etmelidiris:

Lukmanyň
maslahaty

Saglyk —

Bedenterbiýe we sport bilen meş
gullanyp, sagdyn iýmitlenmeli.

ýaş aýş yň
sak as y

Yssy howada Gün şöhlesiniň ýiti
täsirinden goranmaly.
Pasla görä geýinmeli.
Dermanlyk ösüm
liklerden taýýarlanan
melhem içgileri, miwe
şirelerini, limonly gök
çaýy, itburun demle
mes in i içm eg i end ik
edinmeli.

Agyz-burun örtügini doly we dogry
dakynmaly.
Howpsuz 2 metr araçägi saklamaly.

Suratda: Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa bilen
Türkmenistanyň halk artisti Annagül Annagulyýewa.

Elleri ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmaly.

Hazar

Hak didaryn gören deňzim, jiger içre janym, Hazar,
Asyrlardan asyr aşan, şöhrat bilen şanym, Hazar,
Sen baýlyklar mesgeni sen, barça genji-känim, Hazar,
Nury didäm, göz röwşenim, bir açyk asmanym, Hazar,
Älemlere çawy düşen, dillere dessanym, Hazar,
Şu günümsiň hem ertämsiň, ömrüm, ykbalym, Hazar,
Sen arkama söýget bolan doganym, dost-ýarym, Hazar,
Mysaly jennetiň keşbi, baglarym, bossanym, Hazar,
Pederlerden miras galan gadym Ýüpek ýolum, Hazar,
Heňňamlardan heňňam aşyp, söýenim, islänim, Hazar!
Arkadagyň döretdigi, üýtgeşik bir adaň bardyr,
Jahankeşde dosty-ýary garşy almak kadaň bardyr,
Barçasyna bir göz bilen bakyp bilýän didäň bardyr,
Bir gapdalyň seleň sähra, aby-zemzem badaň bardyr,
Gelip geçýän guş-gumrulaň arasynda şeýdaň bardyr,
Deňiz guşy ganat kakyp, öwrüm etse meýdan bardyr,
Howalansa goja Balkan, zawlarynda dagdan bardyr,
Jana melhem sergin howaň, müň tenekar çogdan bardyr,
Alyslardan şypa gözläp, menzil söküp gaýdan bardyr,
Kenaryňda il örňedi, sürdi ömür, döwran, Hazar!

KIND IWANJ A K YSS AL AR

12-nji AWGUST — HAZAR DEŇZINIŇ GÜNI

Gurban MYRADOW.

agans oň biş iş ers iň, ons oň has gow y
düşün ersiň!» diý ipd i.
***
Geç en asyr yň 90-njy ýyll ar ynd a
Türkm en ist an yň halk art ist i Ýagm yr
Nurg eld iýew i Daş og uz wel aý at ynyň
Köneürgenç etrabyna toýda saz çalma
ga çagyrýarlar. Boldumsaz etrabynyň
Alm al yk geň eşl ig ind e ýaş aý an bell i
folklorçy, tüýdükçi sazanda Bally Kady
row halypany öýünde myhman alýar.
Halypa sazanda toýda birnäçe saz çalyp
berýär. Toýa gelen märeke onuň sazla
ryndan örän hoşal bolýar. Şonda Ýagmyr
aga-da halka ýüzlenip: «Adamlar, sizem
sag boluň! Bize goýýan hormatyňyza
minnetdardyr ys» diýýär.
Sabyr SABYROW,
Daşoguz welaýat ynyň Görogly
etrabynyň çagalar sungat
mekdebiniň mugallymy,
Türkmenistanyň at gazanan artisti.

Möwsüm

Tebigatda gyş bilen tomus öz orun
laryny çalşyryp durýar. Ýaz bilen güýz
ilki tomsa, soňam gyşa öwrenişmäge
maý berýär. Ýazyň ahyrynyň yssy
sy, güýz üň soň un yň çigr eg i mun y
ýatlatmaýarmy?! Emma magşuk öz
aşygyna ýazsyz-güýzsüz bir möwsümi
peşgeş berýär. Onuň diňe gyşy bilen
tomsy bar.

Guşlar

Guşlar howa sowap başlansoň ýy
ly ýurtlara gyşlamaga gidýärler. Soň
bolsa ozalky mesgen tutunan ýerleri
ne gaýdyp gelýärler.
Gadymy ýazgylar gaty ir döwürler
de häzir buzluk, doňaklyk bolup ýatan
künjekleriň ýyly howasynyň bolan
dygyny, şol ýerde hem guşlaryň gyş
landygyny aýdýarlar. Häzir ol ýerlere
aldajy sowukdan ýaňa adam aýagyny
basyp bilmeýänem bolsa, guşlar köne
endigi boýunça şol ýerlere gyşlamaga
gidýän ekenler.
Sen şu mahal «gyşlamaga geldiň
mi» ýa-da ozalky mekanyňa dolan
dyňmy? Düşünip bilemok.

Iş ýeriňizde we öýüňizde otaglaryň penji
resini ýa-da gapyny wagtal-wagtal açyp, howa
syny täzeläp durmaly.

Biziň saglygymyz öz elimizde, her biri
miz sagdyn durmuş ýörelgelerine eýereliň.

Ýandepderçedäki
ýazgylardan

Kitap

Seniň halaýan kitabyňy kän gö
terip gezdim. Ol ýantorbamyň esasy
hemrasyna öwrüldi. Soňabaka halys
lapym keç bolup, ony ýantorbadan
çykaryp, bir dostuma sowgat etdim.
Şondan soňra ýantorbamyňam «içi
gysyp başlady», ol-a seniň halaýan
kitabyňy, menem seniň özüňi küýsäp,
dertdeş bolduk.

С witaminine baý önümleri iýmeli (kelem,
käşir we beýleki bakja önümleri).

Saz y diňl ed ig ims aý y gudr at yň
jümmüşine aralaşýan, kalbymda rahat
lyk duýýan.
Pikirlenmek — kalbyňda möwç
urýan duýgularyň azary.

Saýawan

Ol saýawanyny gowy görýärdi. Onuň
astynda iň ýakyn adamy bilen bileje
ýöreýärdi. Şol pursat, hatda onuň dem
alşyny-da, ýüreginiň gürsüldisini-de
eşidýärdi. Belki-de, duýýardy. Emma
saýawany diňe ýagyş ýaganda ulan
maly bolýandygy sebäpli, beýle pur
satlar günde gaýtalanyp durmaýardy.
Ýagyş bolsa ýagyberenokdy. Onuň
göwnüne bolmasa, iň ýakyny hasap
laýan adamy bilen tanşaly bäri gök
gürlemesini, ýyldyrym çakmasyny,
ýagyş ýagmasyny seýrekleden ýaly
dy. Ýa-da tebigat olaryň diňe ýagyş
ly-ýagmyrly günde däl, eýsem, asuda
günl erd e hem bir ek-bir eg e ýak yn
durmagyny isleýärmikä?

Hat

Aşygyň magşugyna ýazan hatyn
dan: «Irden turup, duz dadamok — seni
küýseýärin. Günortanam agzyma zat
alamok — sen ýadyma düşýärsiň. Ag
şamlyk naharynam edinemok — seni
göresim gelýär. Gijelerine bolsa gö
züme uky gelmeýär — ajygýan».

Bilbilleriň kalba, jana melhemli
owazlary her säher gaýtalansa-da, dur
muşa, ajaýyp ýaşaýşa bolan söýgimi,
buýsanjymy bir gez beýgeldýär.
Ullakan dünýäde ownuk bolup
ýaşamakda many ýok.
Adam özüni tanamak, bilmek üçin
dünýäni çyn ýüreginden söýýär, kalbyna
aralaşýar.
Ýakynlaryňdan uzakda ýaşamak
aýralyk däl-de, ykbalyňdaky nesibedir.
Men seniň goşgularyňa şeýle bir
aşyk. Ykbal meni tötänleýin saňa sa
taşdyrdy. Gözleriň el-aýagymy ýüpsüz
daňyp, jadylap goýdy. Bu söýgümikä?
Adam başy daşdan gaty bolmasa,
aýralygyň jebir-jepasyny, gaýgy-hasraty
ýürek göterip bilmezdi.
Men bagtsyz diýip aglama, dünýä
de ýaşamagyň özi ullakan bagt.
Men mekdep ýyllarymda döreden
ýandepderçämdäki ýazgylarymy öwranöwran okanymda, ýylgyranymy, oýa ba
tanymy duýman galýaryn. Şol ýazgylar,
şu güne çenli ýaşan ömrümiň terjimehaly
ýaly, ykbalyma öwrülip gidipdir.
Men seniň gözleriňde dünýäni
däl-de, mydama özümi görýärin.

Hojaberdi APBAÝEW.

Gad ym y gal al ar a syý ah at
Hywaabatdepe — Kaka
etr ab yn yň Hyw aab at obas yn yň
çäginde ýerleşýär. Ol iki bölek
den ybarat bolan ýadygärlikdir.
Içki gala tegelek gurluşly, üstüniň
diametri 26-27 metr, beýikligi 9
metr bolan depe görnüşlidir. Onuň
üstünde berkitmeleriň we jaýlaryň
yzlary saklanyp galmandyr. Ondan

tapylan küýze önümleri V — XVIII rynyň we çig kerpiçden galdyrylan
asyrlar bilen senelenilýär.
garawul diňiniň bir bölegi saklanyp
galypdyr. Gurluş aýratynlygy bo
Nowr ekg al a — Arman ýunça gala XVII — XIX asyrlar
sag at dem ir ýol menz il ind en 5 bilen senelenilýär.
kilometr günbatarda, demir ýoldan
gün ort ad a ýerl eşý är. Ol 80x80
Syrmançadepe — Arman
metr ölçegdäki gönüburçly gala sag at dem ir ýol menz il ind en 1
dyr. Pagsadan salnan gala diwa kilometr demirgazykda ýerleşýär.

Hudaýguly GOÇOW.

Ol ýokarky meýdanynyň sudury
nädogry altyburçluk görnüşli depe
dir. Onuň beýikligi 8 metr, ýokarky
meýdanynyň ölçegleri 40-42 metr.
Derwezäniň ýeri depäniň günbatar
tarapynda, iki sany depejigiň ara
synda görünýär. Depäniň üstünde
giçki döwürde (XIX a.) pagsadan
galdyrylan diw ar yň gal ynd yl ar y
sakl an yp gal ypd yr. Dep e ga
rym we seňňer bilen berkidilipdir.
Ond an tap yl an küýz e önüml er i
XI — XVI asyrlar bilen senelenilýär.

Allaguly Berdiýewiň «Günorta Türkmenistanyň XVI — XVIII asyrlardaky maddy medeniýeti» atly kitaby boýunça taýýarlanyldy.

Surata düşüren Ahmet TAŇRYGULYÝEW.
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