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Sentýabr aýynyň ikinji şenbesi —
Gurluşyk, energetika we jemagat
hojalygy işgärleriniň güni

E N E RG ET IK A —
E B ED I E ŞR E T
Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda her
garşylaýan günlerimiz ajaýyp pursatlaryň, bagtyýar
lygyň bagt şuglasy bolup durmuşymyza, ykbalymyza
özboluşly röwüş çaýýar. Aýratyn-da, Garaşsyz Diýary
myzda energetikanyň ösüşi iri senagat desgalarynyň
döremegi bilen has-da möhüm ähmiýete eýe boldy.
Şu ýylyň 3-nji sentýabrynda Lebap welaýat yn yň
Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan
gazturbinaly elektrik stansiýasynyň uly dabara bilen
açylmagy ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan belent
maksatly özgertmeleriň dabaralanmasy boldy.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygyn
da ikitaraplaýyn hyzmatdaşlykda, ýagny türkmen-ýa
pon dost-doganlyk gatnaşyklaryna esaslanýan Ýapo
niýa döwleti bilen ýurdumyzyň senagat, energetika
ulgamyndaky döwrebap öňegidişlikleri özüni barha
mälim edýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygyna uly toý sowgady bolan bu täze desgany
ýurdumyzyň Energetika ministrliginiň «Türkmenener
go» döwlet elektroenergetika korporasiýasy hem-de
Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» we «Mitsubis
hi Power Ltd» kompaniýalary bilelikde gurdular. Täze
elektrik stansiýasynyň ulanylyp başlanylmagy bilen,
ýurdumyzyň umumy energetika ulgamynyň kuwwat
lylygy 432 megawat artar. Bu bolsa goňşy döwletlere
elektrik energiýasynyň iberilişini köpeldip, türkmen
energetikasynyň täze çeşmesini döreder.
Lebap döwlet elektrik stansiýasyna Ýaponiýanyň
«Sumitomo» korporasiýasynyň, Şweýsariýanyň Fe
deral Tehnologiýa institutynyň, Germaniýanyň «Mаx
Planck» institutynyň güwänamalarynyň gowşuryl
magy bolsa, bu elektrik desgasynyň halkara derejeli

ykrarnamasydyr. Ýurdumyzda iri senagat desgalary
gurlanda, daşky gurşawy goramak, howanyň hapa
lanmagynyň öňüni almak ýaly halk bähbitli belent
maksatlardan ugur alynýar. Lebap döwlet elektrik
stansiýasynyň tehnologik düzüminde-de, «ýaşyl gu
şagy» öwüşginliklere besleýän täze tehnologik enjam
laryň bolmagy hormatly Prezidentimiziň bu ugurdaky
alyp barýan ekologiýa syýasatynyň BMG-niň gün
tertibiniň maksadyna ýetmeginde uly ähmiýeti bar.
Şeýle dünýä ösüşine özboluşly goşant goşýan Garaş
syz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň
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ykdysady kuwwatynyň energetikada ebedi eşret bo
lup, adamzat ýaşaýşyna we durmuşyna ýaýylýanlygy
üçin, tutuş halkymyz Gahryman Arkadagymyzy tüýs
ýürekden alkyşlaýar.
Aslynda dünýäniň energetika döwleti bolan Türk
menistan tebigy gazyň gorlary boýunça Merkezi Azi
ýada birinji, dünýä boýunça dördünji orny eýeleýär.
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, indi birnäçe ýyl bäri türk
men elektrik energiýasy Owganystan Yslam Respub
likasyna ugradylýar. Bu bolsa iki döwletiň arasyndaky
dost-doganlyk gatnaşyklaryny täze derejä çykarýar.
Elektrik energiýasyny daşary ýurtlara eksport edýän
ýurt hökmünde Türkmenistan döwletimiz barha uly
kuwwatlyklara eýe bolýar. «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem
bu pudagy ösdürmek boýunça möhüm işler edilýär.
Ýurdumyzda gurlup işe girizilýän gazturbinaly elektrik
stansiýalarynda öndürilýän elektrik togunyň möçberi
we kuwwaty barha ýokarlanýar.
Şu ýylyň 14-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň
w e O wg an y st a n Y sl a m R e sp u bl ik as yn y ň
Prezidentiniň gatnaşmagynda türkmen-owgan dostdoganlyk nyşany hökmünde iri taslamalaryň: Aki
na — Andhoý menzilleriniň arasynda uzynlygy 30
kilometr bolan demir ýolunyň, Kerki — Şibirgan ugry
boýunça güýjenmesi 500 kilowolt bolan, uzynlygy 153
kilometrlik elektrik geçiriji ulgamynyň, Ymamnazar —
Akina hem-de Serhetabat — Turgundy optiki-süýümli
halkara ulgamynyň işe girizilmeginiň teleköpri arkaly
açylyş dabarasy boldy. Bu dabara türkmen-owgan
dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýän nyşan hök
münde taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy.
Bil el ikd äk i tasl am an yň işe gir iz ilm eg i iki döw
letiň däbe öwrülen dostlukly, netijeli gatnaşyklara
ygrarlydygyny, şeýle hem, Türkmenistanyň goňşy
Owganystanyň durmuş-ykdysady ösüşini işjeň gol
daýandygyny ýene bir gezek äşgär etdi. Bu babat
da: «Soňky döwürde ýurdumyzda täze, kuwwatly
elektr ik stans iý al ar y gurl up ulanylm ag a ber ilý är.
Mill i maks atn am al ar ym yz a laý ykl ykd a, müňl erç e
kilometre uzaýan elektrik geçirijiler täzelenýär. Biz
Mary welaýatynda Merkezi Aziýada iň iri, ýokary teh
nologiýaly utgaşykly elektrik stansiýasyny gurduk.
Kerki — Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijini işe
girizdik» diýip, hormatly Prezidentimiz ýakynda Bi
limler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021 — 2022-nji
täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli talyp
lara we okuwçylara beren umumy okuw sapagynyň
dowamynda belläp geçdi.
Hawa, ýüregi Watana bolan beýik söýgi bilen pü
repür, her pursatda halkymyzyň has eşretli ertiriniň
aladasy bilen ýaşaýan Gahryman Arkadagymyzyň
amala aşyrýan beýik işleri, altyna gaplaýmaly sargyt
lary belent sepgitleriň buşlukçysy bolup, kalbymyza
ornaýar, beýik maksatlara ugrukdyrýar. Mährem ojak
lara ýagşylygy, ýagtylygy hem ýylylygy paýlap, ebedi
eşreti peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň jany
sag, belent başy aman bolsun!

-nji sentýabrda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyn
da kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly
elektrik stansiýasynyň uly dabara bilen açylmagy
ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan belent maksatly özgert
meleriň dabaralanmasy boldy.

Aýsona GURBANDURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institut ynyň mugallymy.

Anna güni

ALTYN

GÜÝZ ÜŇ
PURS AT Y

Ynsan ömrüniň islendik sahypa
syny açyp göreniňde-de, onuň her
bir pursatynyň ylym-bilimiň gaza
nanlary bilen baglanyşyklydygyny
görmek bolýar. Şonuň üçin-de ir dö
würlerden bäri ylym-bilimi bahasyz
gymmatlyk, soňlanmaýan hazyna
hökmünde bahalandyrypdyrlar. Ýer
togalagynyň älem giňişliginde bir
sydyrgyn hereketini dowam etdirip
durmagynda Aýyň, Günüň, beýleki
asman jisimleriniň nähili gymmaty
bar bols a, adam üçin ylm yň ze
rurlygy-da şonuň bilen deňärlikdir.
Onsoň ilkinji menzillerinden başlap,
ömrüniň tutuş dowamynda ynsanyň
hemrasyna öwrülen ylym-bilim atly
baýlygyň häzirki zaman ösen dere
jeleri baradaky gürrüňi hut Berkarar
döwl et im iz iň bagt yý arl yk döwr i,
Gahryman Arkadagymyzyň durmu
şymyza ornaşdyrýan ajaýyp täze
çillikleri bilen baglanyşdyrmak üçin
näçe uzaltsaň uzaldybermeli. Hal
kymyzyň taryhynda ýatdan çykmajak
waka «Türkmenistan — parahatçyly
gyň we ynanyşmagyň Watany» ýy
lymyzyň güýzüniň ilkinji güni, ýagny
Bilimler we talyp ýaşlar gününde
hormatly Prezidentimiziň talyplar we
okuwçylar bilen duşuşyp, Garaşsyz,
hemişelik Bitarap Watanymyzyň ge
çen taryhy ýoly, mähriban halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş ösüşi, häzirki

Ol seni islendik pursatda-da ýalňyz
goýmajak, her hili ýagdaýda-da mas
lahatsyz galdyrmajak gymmatlyk.
Iň esasy-da, ol seniň gapdalyňdan
galm aj ak gymm atl y baýl yk. Ine,
hormatly Prezidentimiziň güýzüň ilkinji
gününde talyplardyr okuwçy ýaşlar
bilen duşuşyp, sapak geçmegi hem
ähli watandaşlarymyz üçin durmu
şyň täze menzillerine badalga boldy.
Hormatly Prezidentimiziň: «Mähriban
ýaşlar! Watana bolan söýgi ýürekde
orun alan iň näzik we päkize duýgu
dyr. Onuň gymmatyny hiç zat bilen
ölçäp bolmaz. Ýürekden çykan sözüň
ýürege barşy ýaly, yhlas bilen başyna
barlan iş hem bitmän galmaýar. Her
bir işe ýürekden ýapyşyp, merdana
halkymyzyň adyny has-da belende
götermek, başymyzyň täjine deňeýän
eziz Watanymyzyň şöhratyna şöhrat
goşmak, siziň esasy borjuňyzdyr»
diýen sözleri bolsa her birimiziň ýü
regimize durmuş pendi bolup ýazyldy.
Häzirki wagtda dünýäniň çar kün
jünde ykdysady taýdan belent dere
jelere ýeten döwletler kän. Şol döw
letleriň köpüsiniň ykdysady ösüşine
nazar aýlanyňda, esasan, ylym-bilime
bil baglap, şeýle derejelere çenli gö
terilendigine göz ýetirýärsiň. Çünki
ylmyň kömegi bilen iň bir kindiwanja
enjam arkaly dünýäniň çar künjüne
sesiňi ýetirip bolýar. Ylmyň kömegi

ýaşlarymyzyň döwletiň, jemgyýetiň, bilen agyr-agyr desgalary dikeldip,
ene-atanyň we maşgalanyň öňündä olary öz halkyň berekedini öndürmä
ki wezipe borçlary hakynda umumy ge gönükdirip bolýar. Ylmyň kömegi
sapak geçmegi ýurdumyzyň mekdep bilen çig malyň girdejilerini onlarça,
okuwçylary, talyp ýaşlary, mugal ýüzlerçe esseläp artdyryp bolýar.
lymlary we bilim işgärleri üçin
Hormatly Prezidentimiziň içe
bahasyna ýetip bolmajak
ri we daşary syýasatynyň
sowgat boldy.
özeni dünýäniň geljegi
Watana
Bil iml er we tal yp
bar ad ak y alad ad an
ýaşl ar gün ün e ga
ybarat. Dünýäniň çar
bolan söýgi ýü
batl an yp, häz irk i
künjüne ýol ýasaýan
rekde orun alan iň
zaman multimedi
türkmen gazy, daşa
näzik we päkize duý ry ýurtlara berilýän
ýa enjamlary, sanly
tehnologiýalar bilen
gudyr. Onuň gymma yns anp erw er kö
üpjün edilen döw
megi, ilkinji nobatda,
tyny hiç zat bilen
rebap orta mekdep
şol ýurtlaryň geljegi
ölçäp bolmaz.
leriň hem-de çagalar
bar ad ak y alad ad yr.
baglarynyň birnäçesi
Türkmen gazynyň mun
dabaraly ýagdaýda ula
dan müňl erç e kil om etr
nylmaga berildi. Has anygy,
alysda ýyladýan ojaklarynda
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň ösüp-ulaljak, türkmen togunyň yşygy
Babarap obasynda 960 orunlyk, Ahal nyň astynda ylym-bilim alyp, kemala
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda geljek çagalar baradaky aladadyr. Şol
960 orunlyk, Ahal welaýatynyň Tejen ýylylyk, şol ýagtylyk bolsa türkmeniň
etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde ynsanperwer ýüreginiň sesini ýürekle
640 orunlyk, Lebap welaýatynyň Sa re ýetirip, dünýä ýüzünde parahatçy
ýat etrabynyň Saýatly obasynda 600 lygyň, dostlugyň berkemegine goşant
orunlyk we başga-da birnäçe täze goşar. Altyn güýzüň ilkinji gününde
gurlan orta mekdepler bilim dünýäsi hormatly Prezidentimiziň halypalyk
ne badalga aldy. Bilimler dünýäsine sapagyna gatnaşyp, pent-nesihatla
ilkinji gadamyny basýan körpelerimi ryny ýüregine guýan talypdyr okuwçy
ze ýurdumyzda öndürilen, türkmen, ýaşlarymyz aradan ençeme ýyl geçip,
iňlis hem-de rus dillerindäki öwrediji dürli kärlerde esli menzil geçenlerin
maglumatlary özünde jemleýän «Bi den soňam «Türkmenistan — para
limli» atly kompýuterler sowgat berildi. hatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly ýylynyň güýzüniň ilkinji gününi mähir
30 ýyllygynyň giňden belleniljek aýy bilen ýatlarlar.
Perman SAPAROW,
nyň ilkinji gününiň bu taryhy wakalary
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
halkymyza egsilmez buýsanç duýgu
laryny paýlady.
Mejlisiniň Durmuş syýasat y
Ylym-bil im — durm uş yň dan a
baradaky komitetiniň
hemrasy diýen pikir bilen manydaş.
baş hünärmeni.
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Gül Diýaryň bezegi sen,
AK PAGTA!
8-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen Ahal,
Balkan, Lebap hem Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Top
rak-howa şertlerine laýyklykda, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymy 15-nji
sentýabrda başlanar. Şu ýyl ýurdumyz boýunça «ak altynyň» 1 million
250 müň tonnasyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Biz hem altyn güý
züň gelmegi bilen gyzgalaňly ýygyma başlan «ak altyn» ussatlarymyza:
«Harmanyňyza bereket!» diýýäris.
Bu gün pata aldy ýygym möwsümi,
Gül Diýaryň bezegi sen, ak pagta!
Ak altynly kerwenleriň öwüşgini,
Gül Diýaryň bezegi sen, ak pagta!
Babadaýhan nesli päk zähmet çeker,
Gaýgyrmaz yhlasyn, halal der döker,
Patrak deý açylyp, ýylgyryp bakar,
Gül Diýaryň bezegi sen, ak pagta!
Giň meýdana ajap keşde çekilen,
Atyzlaň içine ak gar sepilen,
Belent-belent sepgitlere ýetilen,
Gül Diýaryň bezegi sen, ak pagta!
Göz guwanjy zähmetsöýer halkymyň,
Ak gar deýin şuglalydyr ýalkymyň,
Päkligi sen, güller açan bagtymyň,
Gül Diýaryň bezegi sen, ak pagta!
Ylýas GURBANMYRADOW,
Serdar etrap medeniýet bölüminiň
medeniýet merkeziniň aýdymçysy.
Gahryman Arkadagymyzyň baştutan
lygynda halkymyzyň her bir güni şanly
wak al ar a, toý-baýr aml ar a besl ený är.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda,
«Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylynyň altyn
güýzüniň hoştap günleri halkymyzyň gö
wün guşuny ganatlandyrýar. Biz munuň
şeýledigine 8-nji sentýabrda Türkmenis
tanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenis
tanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we
kinematografiýa baradaky döwlet komi
teti, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimlikleri tarapyndan guralan, Türk
menistanyň Prezidentiniň yglan eden
«Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň
çäklerinde geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!»
telebäsleşiginiň jemleýji tapgyrynda ýaň
lanan aýdymlaryň mysalynda hem aýdyň
göz ýetirdik.
Göz el paýt agt ym yz yň «Aşg ab at»
aýdym-saz merkezinde geçirilen «Ýaň

leri bilen sazlaşykly utgaşdyrýandygy
buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.
Sahnada häzirki telebäsleşigiň jem
leýji tapgyryna gatnaşyjylar bilen birlikde
ozalky bäsleşikleriň ýeňijileri hem çykyş
etd il er. Elb etd e, «Ýaňl an, Diý ar ym!»
telebäsleşigi olaryň döredijilik durmuşyna
uly estrada ýoluny açdy. Olaryň bilelikdä
ki çykyşynda ýaňlanan «Arkadagym bilen
barýarys öňe» aýdymy ýaş aýdymçylar
üçin-de, tomaşaçylar üçin-de ýatdan çyk
majak waka boldy.
«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginde
ýokary ussatlyk görkezip, aýratyn tapa
wutlanan aýdymçylar: Türkmen döwlet
ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň
talyby Meýlis Hallyýew, Ahal welaýatynyň
Sarahs etrabynyň Kiçiaga geňeşliginiň
oba medeniýet öýüniň çeper höwesjeňi
Mähri Çaryýewa, Balkan welaýatynyň
Eseng ul y etr ap med en iý et böl üm in iň
Garadegiş oba medeniýet öýüniň akkom
poniatory Dörtguly Kerimow, Daşoguz

SUNG AT YŇ SARPAS Y

— «Ýaňlan, Diýarym!»

lan, Diý ar ym!» tel eb äsl eş ig in iň jem
leýj i tapg yr yn yň baş ynd a Gahr ym an
A rk ad ag ym yz y ň G u tl ag y o k a ld y.
Horm atl y Prez id ent im iz iň: «Sung at a
sarpasy hemişe belent bolan türkmen
halky ajaýyp döwrümiziň zehinli aýdym
çylaryna — size guwanmaga haklydyr.
Şonuň üçin hem siziň her biriňiz hal
kymyzyň ynamyny ödäp, öz zehiniňizi,
ukyp-başarnygyňyzy, sungata söýgiňizi

tüýs ýür ekd en açyp görk ezm eg i ba
şarmalysyňyz. Häzirki döwürde ýurdu
myzda medeniýetimizi we sungatymyzy
ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn
işler, döredilen şertler sizi aýdym-sa
zyň jadyly dünýäsine, rowaç ýollaryna
ganatlandyrmalydyr» diýen sözleri eziz
Watanymyzyň, bagtyýar zamanamyzyň
waspyny ýetirýän ýaş aýdymçylaryň kö
ňüllerine joşgun berdi.
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arl yk
döwri milli medeniýetimiziň we sunga
tymyzyň okgunly ösmegi, ýaş zehinleriň
döredijilik taýdan kemala gelmegi üçin
uly mümkinçilikleri açdy. Ýaş zehinle
riň halkymyzyň beýik ruhy ýörelgelere
esaslanýan köpasyrlyk milli aýdym-saz
däplerimizi dowam etdirip, olary estrada
sungatynyň häzirki zaman mümkinçilik

welaýatynyň Gurbansoltan eje adyn
daky etrabynyň Agzybirlik geňeşliginiň
oba medeniýet öýüniň çeper höwesjeňi
Kuwwat Weýisow, Lebap welaýatynyň
Saýat etrap medeniýet merkeziniň artisti
Alym Taýyrow, Mary welaýatynyň Mary
etrabynyň Akmyrat Hümmedow adynda
ky geňeşliginiň Hojaýap oba medeniýet
öýüniň tans goýujysy Bägül Ataýewa
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň
ýeňijileri diýlip yglan edildi hem-de Türk
menistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry,
ýörite diplomlary we baýraklary bilen
sylaglanyldy. Telebäsleşigiň ýeňijileri milli
Liderimize döredijilik bilen meşgullanma
ga, hünär taýdan kämilleşmäge döreden
ähli mümkinçilikleri üçin tüýs ýürekden
hoşallyklaryny beýan etdiler.
Altyn güýzüň ajaýyp günleriniň ýatdan
çykmajak wakasyna öwrülen bu daba
ra hormatly Prezidentimiziň bagtyýar
halkym yzyň egsilm ez ruhy hazynasy
bolan medeniýetimizi we sungatymyzy
ösdürmeginiň, ýaş aýdymçylary höwes
lendirmek babatdaky goldaw-hemaýa
tynyň hem-de atalyk aladasynyň aýdyň
beýany boldy.

Ýörite habarçymyz.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyl
lyk dabaralarynyň öň ýanynda ösüşli
menz ill er, ýet il en bel ent sepg itl er,
ýurt abraýy hakdaky ýakymly ýatla
malar adatdakydan has köp seriňe
dolýar. Şatlygyňa şärik pursatlary her
günden, her pursatdan tapyp bolýar.
Esasanam, ýurdumyzyň dünýä dere
jesindäki abraýy hakda söz açylanda,
şaýat bolmak miýesser eden ençeme
pursatlar göwne ganat, zybana zynat
bolýar duruberýär. Berkarar döwleti
mizi, milli gymmatlyklarymyzy dünýä
tanatmakda hormatly Prezidentimiziň
pähim-paýhasynyň miweleri bolan yl
my-edebi eserleriniň, dünýä dillerine
terjime edilen kitaplarynyň ummasyz
uly paýy bar.
Ýadyma düşýär, 2016-njy ýylda haj
möwsüminde Saud Arabystany Pa
tyşalygynda mukaddes topraklarda
zyýarat edip ýördük. Dünýä ýüzün
den baran köpçülikleýin habar beriş
ser işd eler in iň wek iller i, žurn alistler
üçin Mekge şäherinde ýerleşýän Um
mul-kura uniwersitetiniň Haj we umra
ylmy-barlag institutynda ýörite duşu
şyk guralypdy. Bölümiň müdiri bilen
ikiç äk bol an gürr üňd eşl ikd e onuň
Türkmenistan döwletimize we hormatly
Prezidentimize uly hormat goýýandy
gyny joşgun bilen gürrüň berip: «Siziň
paýhasly Prezidentiňiz bar. Men Türk
menistan hakda, siziň Prezidentiňiz
hakda köp ýagşy zatlary bilýärin. Türk
men ist an yň Prez id ent i Gurbanguly
Berdimuhamedowyň ýazan, arap hem
iňlis dillerine terjime edilen kitaplarynyň
ählisi mende bar. Olary gaýta-gaýta
okaýaryn. Maňa lukmançylyk ugrun
dak y ylm y işl er i, paýh asl y pik irl er i
has ýaraýar. Sporta, saglyga, ruhy
we beden sagdynlygyna gönükdirýän
ünsi örän uly. Siziň Prezidentiňiziň
şol pikirlerini, öňe sürýän tekliplerini
biz öz işlerimizde-de peýdalanýarys.
«Arassaçylyk imandandyr». Bu iňňän

sogaply hem ähmiýetli ýörelge» diýdi.
Wat an ym yz y ň ş an yn a , m i ll i
Liderimiziň adyna aýdylýan şeýle ýa
kymly söhbetler ýadyňdan hiç wagt
çykmajak täsirleri bagyş edýär.
Kitabyň jadyly dünýäsi, ähmiýeti
hakda gürrüň edilende 1996-njy ýylda
talyplyk döwrümizde Kuweýt döwle
tinde bolan bir waka ýadyma düşýär.
Deň-duş oglanlar bolup, dynç günleriň
birinde dükanlara aýlanmaga çykyp
dyk. Ahyry ullakan bir haly dükanynyň

Aradan ep-esli ýyl geçdi. Hormatly
Prezid ent im iz iň «Janl y row aý at»,
«Arşyň nepisligi» atly kitaplary türk
men halylarynyň gadymylygyny, mü
dimiligini, soňlanmajak sungatdygyny
dünýä ýaýdy. Olaryň hikmeti, dokalyş
aýratynlyklary, hersiniň uly bir dünýäni,
geçmişi hem geljegi düşündirip bilýän
kit apd yg y, synl ad yg yňç a göwn üň i
göterýän, şatlandyryjy häsiýete eýe

KITAP
DÜNÝÄNI
AÇÝAR
üstünden bardyk. Ýüzlerçe halynyň
arasynda ýekeje türkmen halysy bar
ekeni. Şol duýgular, täsirler henizem
ýadymda. «Ana, türkmen halysy» diý
şip, hossarymyzy gören ýaly begendik.
Muňa garamazdan, dükanyň satyjysy
bize hiç per bermedi: «Ol türkmen
halysy däl, Balh halysy. Elin Balhdan
getirilen» diýdi. Bizem janygyp, her
näçe düşündirmäge çalyşsak-da, saty
jyny ynandyryp bilmedik. Döşümizdäki
nyşany, baýdagymyzy, haly göllerimizi
görkezdik. Ahyry dükandan çykdyk.
Ýöne ol ýerde ýüregimizi goýup gaý
dan ýaly bolduk. Iň esasam, satyjyny
ynandyryp bilmändigimize kejigýärdik.

GARAŞSYZLYK —
JEBISLIGIŇ BINÝADY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe Gahryman Arkadagymyzyň
taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň
her bir ýyly türkmeniň häzirki za
man taryhynyň sahypalaryna altyn
harplar bilen girýär. «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşma
gyň Watany» ýylynda hem Türk
menistan döwlet Garaşsyzlygynyň
30 ýyllyk senesini baýram edýär.
Garaşsyzlyk — beýik dereje, gym
matlyk, ykbal paýy, atalaryň wysal
bolan arzuwy. Hut şeýledigi üçin
Gahryman Arkadagymyz: «Garaş
syzlyk bahasyny hiç zat bilen ölçäp
bolmajak beýik düşünjedir, döwleti
miziň mizemezliginiň, halkymyzyň
agzybirliginiň we jebisliginiň müdimi
binýadydyr» diýýär.
Bu günki gün mähriban halkymyz
akyld ar şah yr ym yz Magt ymg ul y
Pyragynyň arzuwlan Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwründe ýa
şaýar. Uly hyjuw bilen zähmet çekip,
ýurdumyzyň ösmegine öz mynasyp
goşandyny goşýar.
Eziz Watanymyz ösüşleriň, pa
rahatçylygyň, ynanyşmagyň, agzy
birligiň, özboluşly gözelligiň meka
nydyr. Watan düşünjesi mukaddes,
ol hakynda söz açanyňda, göýä bir
laçyn guşy deýin ganatlanýarsyň.
Ýurduň arkasynda dag deý duran
Gahr ym an Ark ad ag ym yz durk a,
ösüşlerden ösüşlere barýan içeri we
daşary syýasatymyz barka neneň
buýsanmajak, neneň ruhlanmajak?!
Bu ajaýyp Watanda ýaşamagam,
okamagam, zähmet çekmegem uly
bagt. Bagty çüwen halkymyz bu
günler eziz Watanymyzda syýasatda,
ykdysadyýetde, medeniýetde gaza
nan ajaýyp üstünliklerine goşandyny
goşup, mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýar.
Milli Liderimiziň saýasynda halkymyz
beýikden-beýik jaýlarda ýaşap, döw
rebap şertlerde okap, özleriniň bu
Watanyň ogludygyna, gyzydygyna
buýsanyp ýaşaýarlar.
Gözel paýtagtymyza gelýän her
bir daşary ýurtly myhman ak merme
re bürenen ajaýyp gözellige maýyl
bolýar. Gözellikde älemi haýrana go
ýup, birnäçe täsin binalary bilen dün
ýäniň rekordlar kitabyna giren paý
tagtymyzyň ajaýyp arhitekturasynda,
esasan, ak reňk ulanylýar. Aklyk
parahatçylykdan, ýagşylykdan, aba
dançylykdan nyşandyr. Şeýle-de

GARAŞSYZLYK — BAKY BAGTYŇ AÇARY

bu günki gün Gahryman
Ark ad ag ym yz yň hut
özüniň başlangyjy bilen
ähli welaýatlarymyzda
«Türkmeniň ak öýi»
bin al ar y gur uld y.
Olar türkmeniň ta
ryhyndan söz açýar.
Halk ym yz geçm iş in e
buýsanyp, ýagty geljege
tarap uly ynam bilen öňe
barýar.
Gahryman Ark ad ag ym yz yň
Birleşen Milletler Guramasy ýaly
älemiň abraýly halkara guramala
rynyň mejlislerinde umumadamzat
bähbitli öňe sürýän başlangyçlary
dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan
giň goldawa eýe bolýar we üstünlikli
durmuşa geçirilýär.
Eziz Diýarymyzyň halkara dere
jesindäki abraýy has-da beýgelip,
ýurdumyz sebit we halkara mesele
leriň ara alnyp maslahatlaşylýan me
kanyna öwrüldi. Ýakynda Gojaman
Hazaryň kenarynda Merkezi Aziýa
ýurtlaryndan köp sanly myhmanlar
gelip, sebit ähmiýetli, umumadam
zat bähbitli meseleler barada pikir
alyşdylar, degişli resminamalary
kabul etdiler.
Agzybirlik halkymyzda, türkme
niň toýunda, onuň öýünde, sebit
gatnaşyklarynda, däp-dessurlaryn
da duýulýar. Agzybirlik türkmeniň
owal-ahyr ygrarly, tutuş durmuşy
nyň manysyna öwren ýörelgesidir.
Gahryman Arkadagymyzyň «Türk
meniň döwletlilik ýörelgesi» atly
ajaýyp kitabynda «Ýagşy niýet — ýa
rym döwlet», «Ojagyňda agzybirlik
bolsun!», «Agzybire Taňry biýr» ýaly
jümleleri mysal getirilýär. Agzybir
lik ýörelgeleri maşgaladan başlap,
döwlet, sebit derejesinde amal edilip,
halkymyzy ösüşlere tarap bedew
bady bilen öňe alyp barýar.
Hormatly Prezidentimiziň: «Me
niň esasy aladam halkym bolar»
diýen ajaýyp sözleri ýurdumyzda
halkyň bähbidine durmuşa geçiril
ýän her bir işde duýulýar. Bagtyýar
durmuşymyzyň, eşretli ýaşaýşymy
zyň sakasynda duran Gahryman
Ark ad ag ym yz yň jan y sag, ömr i
uzak bolsun.

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

digi, mahlasy, türkmen halylary hakda
heniz eşitmedik maglumatlarymyzy
aýan etdi. Bu ajaýyp kitaplar türkmen
halysynyň syryny dünýä ýüzüne ýene
bir gezek ylmy maglumatlar esasynda
tassykladyp bildi.
Bir gyrasy hormatly Prezidentimiziň
ýazan kitabyna syrygýan ýene bir wa
kany ýatlasym gelýär. 2004-nji ýylda
türkmen halkyna degişli gadymy gol
ýazma eserlerini gözlemek, tapmak we
öwrenmek maksady bilen Germaniýa
döwletinde ylmy iş saparynda bolduk.
Maýn boýundaky Frankfurt şäheriniň
halkara howa menzilinde ýokary tizlikli
otly bilen Berline ýola düşmäge hyýal

Horm atl y Prez id ent im iz şu ýyl yň
güýzüniň ilkinji gününde, talyplar we
okuwçylar bilen geçiren duşuşygynda:
«Sport ynsany beden we ruhy taýdan
taplaýan, dünýägaraýşyny kämilleşdir
ýän gymmatlykdyr. Bedenterbiýä we
sporta biz jemgyýetimizi jebisleşdirýän,
halkymyzy beýik ösüşlere ruhlan
dyrýan güýç hökmünde ga
raýarys» diýip belleýär. Milli
Liderimiziň ajaýyp göreldesi
netijesinde bu günki gün
ýurdumyzda sport bilen
meşgullanýanlaryň, iň
guwandyryjysy-da, spor
tuň dürli ugurlary boýunça
dünýä ýaryşlarynda baýrak
ly orunlary alýanlaryň sany

lanyp durduk. Iki sany gartaşan är-aýal
deňimizden geçip giden ýaly etdiler-de,
hyrra yzyna öwrülip, ýanymyza geldiler.
Orta mekdepde nemes dilini öwrenendi
gimiz peýda etdi. Düşünişmek kyn düş
medi. «Siz Türkmenistandan öýdýän,
döşüňizdäki nyşandan kesgitledik. Biz
dermanlyk ösümlikler bilen gyzyklanýa
rys. Bir ösümlik bolmaly, şonuň ýokary
hilli görnüşi Türkmenistanda bitýän
ekeni. Şony nädip tapyp bolar?» diýip
soradylar. Ösümligiň adyny nemesçe,
soňra latynça aýtdylar, emma haýsy
ösümlikdigini ýadymyza salyp bilmedik.
Beýle sözi öň asla eşidip görmändik.
Ahyry şol ösümligiň latynça adyny ka
gyza ýazyp, elimize tutdurdylar. Soňam
habarlaşmak üçin elektron poçtalarynyň
salgysyny berdiler.
Birk i ýyll ykd a kön e depd erl er im i
dörüp otyrkam, öňümden şol ýazgy
çykdy. «Hä, şol nemesiň ýazyp be
ren haty bolmaly bu» diýdim-de, bu
ösümligi bilmek, öwrenmek üçin eli
me ygtybarly ylmy çeşme — hormatly
Prez id ent im iz iň «Türkm en ist an yň
dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ki
taplaryny aldym. Derman ösümlikleriň
latynça adyny elipbiý tertibi boýunça
yzarlap başladym, ahyrynda hem şol
ýazgynyň «Türkmen selmelegi» diýil
ýän ösümlikdigini öwrendim.
Horm atl y Prez id ent im iz iň ajaý yp
ylmy-edebi eserleri türkmen halkynyň
ruh y düný äs in i, mill i med en iý et in i,
sungatyny, taryhyny, tebigatyny, mad
dy we ruhy gymmatlyklaryny dünýä
ýaýmakda iňňän ähmiýetli. Dogrusy,
diňe daşary ýurtlular däl, özümizem öz
ýurdumyzy, öz dünýämizi, geçmişimizi
we geljegimizi şol kitaplar arkaly täze
den açýarys ahbetin.

Rahmet GYLYJOW,
«Dünýä edebiýat y»
žurnalynyň baş redaktory.

çylara ýüzlenip: «Mähriban ýaşlar, siz
mydama ýurdumyzyň daglaryndan güýç,
baglaryndan joş alyp, bagtyýar döwrü
mizden ruhlanyp ýaşaň! Okaň, guruň,
dörediň! Eziz Watanymyzy, ak şäherimiz
Aşgabady, merdana halkymyzy ajaýyp
şygyrlaryňyz, kyssalaryňyz, sazlaryňyz,
sungat eserleriňiz bilen belentden wasp
ediň!» diýen sözleri kalbyňa dolup, milli
Liderimiziň alyp barýan işleriniň ählisin
de bolşy ýaly, ýaşlary terbiýelemekde-de
yzygiderliligi bir pursatlyk-da gözden sal
maýandygyna haýran galýarsyň.
Biz bu ýerde yzygiderlilik baradaky
pikiri ýöne ýere orta atmadyk. Sebäbi
yzygiderlilik, edil çeper eserlerde bolşy
ýaly, durmuşda-da alnan ugruň, başyna

GÖZELLIGIŇ
GÖZBAŞY
barlan işiň şowlulyga beslenmeginiň ke
pili. Yzygiderliligiň saklanmagy dowamly
ösüşiň ygtybary. Bu günki gün ýurdumyz
da binagärlikde-de, ykdysadyýetde-de,
sungatda-da, medeniýetde-de, sportdada, umuman, ähli ugurlarda yzygiderlilik
saklanylýar. Iň guwandyryjy ýeri bolsa,
ähli ulgamlarda amala aşyrylýan işler,
edil oňat çeper eserdäki ýaly, bir-biriniň
üstüni beýlekisi ýetirýär, yzygiderlilikde
dowam edýär. Sportdaky gazanylýan ne
tijeler täze-täze binalaryň gurulmagy bilen
dowamyny tapsa, ykdysadyýetde, beýleki
ugurlarda alnan ugruň rowaçlyga beslen
megi ugrunda-da täze-täze başlangyçlar
durmuşa geçirilýär. Bu zatlaryň ählisiniň
üsti bolsa ylym-bilimde amala aşyrylýan
işler bilen yzygiderli ýetirilip durulýar.
Durmuşymyz özgerişliklerden, täze
çilliklerden doly. Ýöne gözelligiň gözbaşy
bolan saglygyň goraglylygy bilen bagla
nyşykly işler ýurdumyzda esasy orunda
durýar. Bu babatda amala aşyrylýan
işleriň depgininiň barha artmagy bolsa
ähli ulgamlardaky ugruň şowlulyklara
beslenmegini üpjün edýär. Ine, şunuň
özi-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
Galkyp ganat gerdigim,
döwründe Gahryman Arkadagymyzyň
Sap söýgüden gurdugym,
durmuşymyza ornaşdyran beýik sazla
Ýüregi sen ýurdumyň,
şygynyň netijesidir.
Ak şäherim Aşgabat! —
Sagd ynl yg ym yz yň sak as ynd a du
d iý i p s ö ýg ül eý ä n G a hr ym a n
ran, ähli babatda ýolgörkezijimiz bolan
Arkadagymyz welosipedli ýörişiň dowa
hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden
mynda bu künjegiň özboluşly tebigy aýra
alkyş aýdýarys.
tynlygyny, dag etekleriniň ajaýyplyklaryny
Annasona ATAÝEWA,
hem-de sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ak
Türk
m
en
döwlet binagärlikmermerli Aşgabadyň gözegelüwli binala
gur
luşyk institutynyň
ryny synlady. Şol pursatlarda hormatly
Prezidentimiziň talyp ýaşlardyr okuw
mugallymy.
barha artýar. Golaýda agyr atletikaçy
türgen gyzymyz Polina Gurýewanyň
Olimpiýa ýaryşlarynyň ilkinji medalyny
gaz anm ag y ýurd um yz yň sport dur
muşynda ýetilen ajaýyp sepgit boldy.
Şeýle sepgitlere ýetilmegi, elbetde, milli
Liderimiziň ähli ugurlarda bolşy ýaly,
sporty belende galdyrmakda alyp bar
ýan işleri, ýaş nesillere görkezýän gö
reldesi netijesinde mümkin bolýar.
Ýurd um yz yň isl end ik künj eg in e
bar yp gör en iňd e-de halk yň sagl yg y
hem abad anç yl yg y bar ad ak y hem
metaraplaýyn aladanyň döwlet syýa
satynyň ileri tutulýan ugry bolup dur
ýandygyny görmek bolýar. Hormatly
Prez id ent im iz iň dynç gün i ir bil en
Köp etd ag yň etekl er ind e wel os ip edl i
gez el enç etm eg i, şeýl e-de ahalt ek e
bedewleri bilen didarlaşmagy halky
myz y sagd yn durm uş ýör elg el er in e
çagyryşyň nobatdaky ýüze çykmasy
boldy. Çünki hormatly Prezidentimiz
bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli
meşgullanyp, watandaşlarymyza, ilkinji
nobatda, ýaşlara görelde görkezmegi
indi adaty ýagdaýa öwrüldi. Öz şygyr
setirlerinde gözel paýtagtymyzy:
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adam ömr ün iň paýh as biný ad yd yr
Ýurdumyzyň senagatlaşýan, ösen döwletleriň ha
taryna girişýän döwründe adam, adam ömrüniň ma
nysy baradaky soraglar aýratyn ähmiýete eýe bolýar.
Hormatly Prezidentimiz «Arşyň nepisligi» atly kitabyn
da: «XXI asyrda adamzadyň öňünde ýüze çykjak me
seleler dogrusynda men elmydama oýlanýaryn. Pikir
edip, oýlanyp gelýän netijelerimiň ählisi hem, ýene
adam gymmatlygy baradaky taglymatyma syrygýar»
diýip belleýär. Milli Liderimiziň eserlerinde mukaddes
türkmen topragyndan ylham alyp, durmuşda öz ornu
ny tapyp bilýän gowy adamy ýetişdirmek barada örän
çuňňur filosofiki garaýyşlar öňe sürülýär.
Akyldarlaryň aýtmagyna görä, adam ene topraga
kök urup, onuň beýik syryny açyp, ösüp, gülläp miwe
getirip bilýär. Ene toprakda, türkmen tebigatynda

ladýan pähim-paýhas bolup çykyş edýär. Milletiň asyl
gymmatlyklary adamlaryň ýaşaýşyny bitewülikde aň
ladyp, halkyň durmuş filosofiýasyny kemala getirýär.
Onda bu filosofiýanyň many-mazmuny täze döwürde
halkyň asyrlaryň synagyndan geçen ýaşaýyş medeni
ýetiniň döwrebap görnüşde ýüze çykarylmagy bilen
aýan bolýar.
Hormatly Prezidentimiz «Gadamy batly bedew»
atly eserinde: «Türkmen halkynyň durmuş pelsepesi
ne gowy düşünmezden, munda mirasyň manylylygyny
çözläp bolmaýar. Mirasa düýpli nazar aýlamak üçin,
halk pelsepesine, milli-ruhy gymmatlygyna aýdyň göz
ýetirmeli» diýip netije çykarýar. Halkymyzyň asyl ruhy
gymmatlyklaryny özünde jemleýän durmuş filosofiýasy
häzir aýratyn ähmiýete eýe bolan döwür bilen aýakdaş
gitmek meseleleri çözmäge hem esas bolýar.
Şu ýerde medeni mirasymyzyň jemgyýetimizde şol
meseleleri çözmekdäki ähmiýeti barada pikir alyşmak
maksady bilen hormatly Prezidentimiziň 2013-nji ýylyň
awgust aýynyň aýagynda Ýaponiýanyň köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen söhbetdeş
liginde ýurdy döwrebaplaşdyrmak bilen medeni
mirasyň arabaglanyşygy barada öňe süren pikirlerine
ýüzleneliň. Döwlet Baştutanymyz: «Milli mirasa daýa

gyny gazanmagyň gerekligi ýüze çykýar. Hormatly
Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly
kitabynda ylym bilen paýhasyň kökleriniň birligi, şol bir
wagtda hem olaryň tebigatynyň tapawutlanýanlygy
bellenilýär. «Paýhas adamyň zandynda bardyr. Ylym
onuň yhlasy bilen zehininde ýaşaýar» diýip, olaryň
özboluşlylyklary aýdyňlaşdyrylýar. Hakykatdan hem,
ylym hem, paýhas hem dünýä akyl ýetirmäge, hakyky
lygy anyklamaga hyzmat edýärler. Ylmyň hasaplamaga
aýratyn üns berýänligi sebäpli, kähalatlarda durmuş
meselelerine garalanda, onuň pikirleniş çuňlugynyň
kemter pursatlaryna duş gelinýän ýagdaýlary bolýar.
Paýhas şol çuňluga eýe bolan pikir ýöretme bolýar. Şo
nuň üçin ýurtda, dünýäde geçýän özgerişleriň paýhas
esasyny berkitmek gerekligi ýokarlanýar.
Onda her bir jemgyýet, döwlet bähbitli alnyp
barylýan işleriň paýhasa esaslanmagynyň zerurlygy,
olar barada netije çykarmazdan ozal oýlanmagyň, pi
kirlenmegiň gerekligi barada garaýyş gelip çykýar. Şu
nukdaýnazardan hormatly Prezidentimiz öz kitabynda
akyldarlarymyzyň öňe süren paýhasly pikirleriniň kö
nelmeýänligi, olaryň şu gün hem ähmiýetlidigi barada
jaýdar belleýär.
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitapda türk

öňküleriň göreldesini ýaýýar, asylly häsiýetlerine ömür
berýär» diýip belleýär.
Şeýle baglanyşygyň esasynda hem durmuş he
reketlenýär, jemgyýet özgerýär. Şu ýerde ýaşaýşyň
tizligini göwün islegine görä çaltlandyrmak islegi ösü
şe, özgerişe itergi berýär. Şol bir wagtda hem isleg
paýhas esasynda seljermeli meseledir. Biziň häzirki
industriallaşýan, bazar ykdysadyýetiniň gymmatlykla
ryny özleşdirýän jemgyýetimizde durmuş meseleleri
çözülende danalardan maslahat almak aýratyn ähmi
ýetli. Halkymyzyň durmuş filosofiýasy danalarymyzyň
ýol-ýörelgelerini döwrüň talaplary, çagyryşlary bilen
utgaşdyrýan paýhas bolar. Durmuş filosofiýasy her bir
adamyň täzeçe pikirlenmek ukybyna eýe bolmagy
üçin, milletiň medeni mirasyny, onuň däp-dessuryny,
akyldarlarymyzyň akyl ýörediş usullaryny ele almagy
na kömek berýär.
Döwrüň talaplaryny köp derejede ylym kesgitleýär.
Şonuň üçin, ýokarda bellenilişi ýaly, ylymly-bilimli ýaş
nesli ýetişdirmek gerek bolýar. Ýöne bu ýerde halky
myzyň durmuş filosofiýasynda, umuman, türkmençi
likde göz öňünde tutulyşy ýaly, perzende ýörite ylym
bermekden owalky berilýän terbiýäni hem döwrebap
görnüşde bermeli. Bu terbiýe geçmiş sapagyny özleş

«

Öz erkine eýe bolan halkymyň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.
Bu gün bütin dünýä düşýän ýalkymyň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.
Ýagşy işlerine Hak bolan ýaran,
Halkyň Arkadagy — ol Beýik Danaň
Paýhasyndan güller açýan zamanaň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.
Watanym, mermerden köşk-eýwan, tagtyň,
Eziz Arkadagda görýänsiň bagtyň.
Bu gün wysal bolan arzuwy halkyň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.
Agtaryp gözleseň taryhyň gatyn,
Parladyp Tuguny, çapandyr atyn.
Döwletliden döwlet tapan milletiň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.

«

Iň gymmatly miras terbiýe, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir.
Ylym-bilim baýlygy bolsa, edil adamy adam edýän altyn ýörelgeleriň,
ynsaplylyk, adalatlylyk, lebzine wepalylyk, edermenlik, halallyk, şükürlilik,
gaýratlylyk ýaly häsiýetleriň ynsan üçin umumy bolşy ýaly, adamlaryň köň
lüni açyp görkezýän baýlykdyr.

GARAŞSYZLYK
BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»
atly kitabyndan.

jemlenen şu ýaşaýyş güýjüni, topragyň syryny aňlamak
gerek. Şonda türkmeniň al-ýaşyl baharynyň datly güý
züniň ähli pasyllarynyň täsinlikleri, olaryň gizlin syrlary
kalbyňa dolar. Tebigatyň şu hili täsinlikleri türkmen säh
rasynda bütin aýanlygy bilen duýulýar. Syrlylyk şonda
ümsümligiň üsti bilen ýüze çykýar. Bu ýerde biz ýene
hormatly Prezidentimiziň «Döwlet guşy» romanyna
ýüzlensek, onda ümsümligiň tebigatyň gudratynyň
täsirliligini aňlamaga döredýän esaslary örän çuňňur
filosofiki pikirleriň üsti bilen beýan edilýär. Şol oýlan
malara gulak salalyň.
Romanda adamyň bu hökmürowan ümsümligiň için
de özüni üçünji biri hökmünde duýýanlygyny, özi hem
bu üçünjiligiň bipaýan üçünjilik däl-de, onda ýaşaýşa,
ýeňşe çakylygyň bardygy bellenilip: «Bu çakylyk kalby
ňa toşap bolup dökülýär, dolýar. Şol aralykda-da ýaňy
ýaradylanja täze wagt gulagyňa pyşyrdaýar: «Munda
saňa garaşýarlar, Ýaradanyň özi seniň miweleriňe, bi
tirjek il-ulsa bähbitli, asylly işleriňe garaşýar. Ähli kişiniň
nazary sende. Bu dünýäde nazardan sypýan zat bardyr
öýtme. Ähli zat görülýändir, bilinýändir» diýip, örän
degerli netije çykarylýar.
Bu ýerden bolsa adamyň kalbynyň päkliginiň tebigat
bilen ýakynlykda döreýänligi, tebigatyň onuň aňynyň
kämilleşmegine, döredijilik we gurujylyk ukyplarynyň
açylmagyna badalga berýänligi barada netije çykarsa
bolar. Şonuň ýaly-da, eger adam öz edýän hereketiniň
nazardan düşmeýänligini, görünýänligini duýan hala
tynda durmuşda öz jogapkärligini bilýän adam bolup
ýetişer. Diýmek, adamda ene topragyň gizlin syrlary şu
hili duýgularyň esasynda açylýar diýsek ýalňyşmarys.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, tebiga
ta mähir bilen garan ýagdaýyňda, ol öz goýnunda
nepesini durlan ynsanlar yň dünýäsinden söz aç
ýar, ata-babalarymyzyň pähim-paýhasyna eýe bol
magymyza esas döredýär. Halkymyzyň şu ugurda
toplan baý medeni-ruhy mirasyny şu günki özgeriş
leriň paýhas ýörelgesi bolup çykyş etmegi üçin ýurt
Baştutanymyz: «...taryhy, durmuş tejribesini, medeniruhy tejribäni, milli mirasymyzy ýurdumyzyň häzirki
ösüşiniň wezipeleri bilen döredijilikli utgaşdyrýan tä
ze durmuş filosofiýasyny döretmek ileri tutulýan ugur
bolmalydyr» diýip belleýär.
Bu ýerde durmuş filosofiýasy türkmen jemgyýetiniň
ösüşini we özgerişini, onuň özboluşlylygyny saklap,
adamzat jemgyýetine goşulyşyny, häzirki döwrüň
çagyryşlaryna we talaplaryna berýän jogabyny aň

nyp, nädip döwür bilen aýakdaş gitmeli we geljege
ynamly garamaly?» diýen sowaly öňe sürüp, bu sora
gyň jogabyny häzirki ösüşler we özgerişler döwrüniň
özboluşlylygy bilen baglanyşykda açyp görkezdi. Bu
ýerde, bir tarapdan, ata-babalarymyzyň ýoly bilen
gitmek, beýleki tarapdan, öz döwrümiziň öňe çykaran
derwaýyslyklaryndan ugur alyp, täze düşünjeleri, täze
ýörelgeleri döretmek döwrüň talaby bolýar.
Hormatly Prezidentimiz şu ikiýanly baglanyşygy
açyp görkezýän täze garaýyşlary beýan edip: «Däpdessurlar we innowasiýalar ösüşiň iki tarapydyr. Olaryň
biri bolmasa, beýlekisi hem bolmaýar. Jemgyýetçilik
ähmiýetine eýe bolan iň gowy we peýdaly innowasi
ýalar wagtyň geçmegi bilen däbe öwrülýär. Bu däpler
de ozalky nesliň tejribesi hem-de ruhy gymmatlyklary
kämilleşýär we saklanyp galýar. Islendik däbiň dowam
etmegi onuň özüniň ösmegini, ýagny diňe däbiň gaý
tadan döredilmegini däl-de, eýsem, täzelenmegini,
möhüm häsiýete eýe bolmagyny hem göz öňünde
tutýar» diýip belledi. Bu birinjiden.
Ikinjiden, milli Liderimiz biziň täzelenýän jemgyýe
timiz üçin medeni mirasyň ähmiýetini häsiýetlendirip:
«Täzelik diňe ozalky gazanylan zatlaryň esasynda dö
redilýär. Biz muny Ýaponiýanyň mysalynda hem görýä
ris» diýip, biziň medeniýetlerimiziň esasynda meňzeş
gymmatlyklaryň we filosofiki garaýyşlaryň durýanlygy
sebäpli, Ýaponiýanyň ykdysady gudratynyň düýp
mazmunyna düşünmekde biziň has ýakyn durýandygy
myzy belledi. Köpasyrlyk durmuş ýörelgelerine hormat
goýmak, däp-dessurlaryňa ygrarlylyk we öz Watanyňa
buýsanmak halklarymyzyň özboluşly aýratynlyklary
dygyna ünsi çekip, iki halkyň medeni umumylyklary
barada örän wajyp netije çykardy. Bu umumylyklar
jemgyýetimiziň häzirki özgerişinde häzirki döwrüň
ylmynyň we halkymyzyň asyrlaryň dowamynda top
lan medeni-ruhy mirasynyň, durmuş ýörelgeleriniň uly
ähmiýete eýe bolýandygyny görkezýär.
Şu ýerd en bols a özg erý än jemg yý et im izd e
ylym bilen paýhasyň sazlaşykly özara baglanyşy

men topragynda ýaşap, adamzadyň paýhas hazyna
syna saldamly goşant goşan akyldarlaryň köpüsiniň
eden işleri ýatlanyp: «Ylym-bilimiň bahasy ýokdur,
ylym-bilimden toplanan baýlyk adamzadyň hakyky
baýlygydyr» diýilýär. Şu gün ýurdumyzyň bazar yk
dysadyýetiniň gymmatlyklaryny işewür özleşdirýän
döwründe şol danalaryň pähim-paýhasyndan ugur
alýan täze gurujy, dörediji nesli kemala getirmek iň
derwaýys mesele bolýar. Ine, şonuň üçin ýaş neslimiz
biziň ata-babalarymyzyň durmuş filosofiýasyny ele
alyp, ilhalar, häzirki döwrüň öňe çykaran çylşyrymly
meselelerini çözüp bilýän adamlar bolup ýetişmelidir.
Adam, hakykatdan hem, halkyň däp-dessurlaryna,
medeni-ruhy mirasyna eýe bolup, özünde adamyň
asyl manysyny açyp, jemgyýetde öz ornuny tapýar.
Onuň üçin ylym-bilim bilen bir hatarda ynanç hem
gerek bolýar. Sebäbi adamyň jemgyýetde öz ornuny
tapmagy üçin, onuň kalbynyň penjiresi tämiz bolmaly.
Ony bolsa mukaddesliklere bolan ynam, pähim-paý
has bilen arassalap bolýar. Şonda adama, ýokarda
bellenilişi ýaly, ene topragyň gizlin syry öz aýdyňly
gy bilen açylýar. Ýaşlarymyzyň ata-babalarymyzyň
asyrlaryň synagyndan geçen durmuş filosofiýasyny
ele almagy bilen, olarda şol filosofiýany geljekde ýaý
maga gerek bolan ukyp, başarnyk döreýär. Hormatly
Prez id ent im iz: «Her bir ilh al ar adam özünd en

dirmekdir, gowy adam bolmaga güýçli ymtylmakdyr.
Ähli döwürlerde biziň ata-babalarymyz kemala gelýän
ýaş nesliň ussatlardan sapak, ak pata alyp, durmuşa
girişmegi barada yzygiderli alada edipdirler. Durmuş sa
pagynyň netijeliligi bolsa ylym bilen bir hatarda ynanja
we bu ynanjy döredýän mukaddesliklere bagly bolýar.
Ýaşaýşa, mukaddesliklere, geljege bolan ynanç
adamyň döredijilik we özgerdijilik ukyplaryny aç
ýar. Şol sebäpli häzirki ylmy-tehniki ösüş döwründe
halkymyzyň mukaddesliklere öwrülen ruhy-medeni
gymmatlyklarynyň, ajaýyp däp-dessurlarynyň jemgy
ýetiň janly durmuşyna gatyşmagy gerek. Onuň üçin
ata-babalarymyzyň medeni mirasyny, durmuş ýörel
gelerini janlandyrmaly bolýar. Bu hem kämil adamy
kemala getirmäge giň mümkinçilikleri açýar, täze
esaslary döredýär. Düýpli esas bar ýerinde bolsa aň,
terbiýe, paýhas, hakyda arkaly ynsanyň özleşdiren
ylym-biliminiň aslyna ýetilýär.
Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik
ýörelgesi» atly kitabynda dogry ýaşamagyň tertip-düz
günleri, ýaşaýşyň özboluşly ýörelgeleriniň toplumy
bolan türkmençilik ýörelgeleri barada gürrüň açyp:
«Türkmençiligiň tutuş mazmuny hem ynsaplylygy ün
demekde jemlenendir» diýip belleýär. Ynsap bolsa
jemgyýetiň baş gymmatlygy, adamy adam edýän ruhy
özen bolýar. Bu ýerde jemgyýetiň kämilleşmegine iter
gi berýän sözüňde tapylmak, ejizi goldamak, ylymly
adamlara hormat goýmak, akyldarlaryň pendini almak
ýaly ýörelgelerinden şu günki durmuşa girişýän ýaş
nesillerimiziň ýol-ýörelgelerine öwrülmegini gazanmak
wajyp wezipe bolýar.
Görşümiz ýaly, milli Liderimiziň arzuw-hyýallary
biziň häzirki jemgyýetimizi özgertmäge gönükdirilen.
Bu ýerde durmuş filosofiýasy ýaş nesillerimiziň ýaşa
ýyş ukyplaryny ýokarlandyryp, olaryň gurujylyk we
döredijilik işewürligini artdyrmak bilen bagly. Adam
zat paýhasynyň egsilmez çeşmesine utgaşan nesiller
döwlet Baştutanymyzyň ak ýollaryna düşüp, belent
liklere galarlar. Eziz Watanymyzy mundan beýläk hem
beýgelderler we öňe äkiderler. Oňa-da doly esas bar.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, «Ýollar bizi as
man beýikligine çagyrýar. Çünki bu ýollarda nurdur
sahawat, keremdir keramat bar».

Nurýagdy SUWHANOW,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara
nebit we gaz uniwersitetiniň professory.

MAGT YMG ULY KÖŇ ÜLL ER IŇ SEÝR AN Y

Aleksandr Safarýan

M

eder seni», «Janyna
degm ez», «Kyl -u
kal bol ar», «Mät äç
eýleme», «Otur-tu
ruşyn görüň», «Ber
me pel eg e» diý en
goşg ul ar yn yň türk
men dilinden terjime
edil end ig in i aýr a
tyn belläsim gelýär.
Düný ä halkl ar yn yň
söýg ül i şah yr y bo
lan Magtymguly Py
ragynyň goşgulary
nyň ermeni dilindäki
üçünj i neş ir in i taý
ýarlamaga goşant goşandygym üçin
men özümi bagtly saýýaryn.
Halk ar a TÜRKS OÝ gur am as y ta
rap ynd an «Magt ymg ul y Pyr ag yn yň
ýyl y» diýl ip ygl an edil en 2014-nji
ýyld a şah yr yň goşg ul ar yn yň ermen i
dilindäki üçünji neşiri bu şanly waka
özboluşly sowgat boldy. Türkmenis
tanyň Ermenistandaky Ilçihanasynyň
we Ýer ew an döwl et uniw ers it et in iň
bil el ikd e gur am ag ynd a Magt ymg ul y
Pyr ag yn yň erm en i dil ind äk i üçünj i

neşirine bagyşlanyp tanyşdyrylyş da
barasy hem geçirildi.
Ýaň y-ýak ynd a Ýer ew an döwl et
uniw ers it et in iň prof ess or-mug all ym
lar y Magt ymg ul y Pyr ag yn yň 2024-nji
ýyld a ulud an toýl anylj ak 300 ýyll yk
ýub il eý i myn as yb etl i türkmen edeb i
ýat yn yň ermen i dil ind äk i ant ol og iý a
syn y taýý arl amak bar ad a tekl ip bil en
çyk yş etd il er. Bu täz e ant ol og iý a
türkmen halk dör ed ij il ig in iň dürl i gör
nüşl er in i we nusg aw y hem häz irk i
zam an türkm en edeb iý at yn yň gör
nükl i wek ill er in iň eserl er in i gir izmek
göz öňünd e tut ulý ar. Şeýl e-de ond a
erm en i okyj yl ar y üçin ýör it e taýý ar
lan an düş ünd ir işl er we çykg ytl ar
ýerl eşd ir il er.
Türkm en we erm en i halkl ar yn yň
hemişe biri-birine ruhy taýdan ýakyn
lygy barada-da durup geçesim gelýär.
1931-nji ýylda türkmen ýazyjysy Berdi
Kerbabaýewiň täzeden işlän, D.Uso
wyň rus diline terjime eden «Aýterekgünt er ek» diý en çag al ar aýd ym yn a
tan ym al erm en i komp oz it or y Aram

Köňüllerde çäksiz buýsanç döretdi,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.
Millet erkinligin dünýä jar etdi,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.
Göge galkyp, türkmen Tugy, Tugrasy,
Aý kibi äleme düşdi şuglasy.
Sende erkinligiň täji, jygasy,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.
Baky berkararlyk ykrary sende,
Pederleriň umyt-yhlasy sende,
Halkyň bagty çüwen ykbaly sende,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.
Belent toý mukamly gyjak-dutarym,
Şatlyga besleýär ýürekleň taryn,
Köpeltdi dünýäde dogan, dost-ýaryn,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.

Bir supra jem bolup bäş dogan bary,
Türkmen toý toýlaýar nurly didary,
Galkyndyrýar Arkadagly Diýary,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.
Dädebaý NART YÝEW.

Ýerewan döwlet uniwersitetiniň «Türkologiýa» kafedrasynyň müdiri, professor Aleksandr Safarýan ýurdumyzda geçirilýän
halkara ylmy maslahatlara yzygiderli gatnaşýan daşary ýurtly alymlaryň biridir. Ol halkymyzyň şöhratly taryhyna, tanymal
şahsyýetlerimiziň ömri we döredijiligine bagyşlanan ylmy makalalaryň awtory hökmünde-de tanalýar. 2014-nji ýylda Alek
sandr Safarýan türkmen-ermeni medeni gatnaşyklaryny ösdürmekde we Magtymguly Pyragynyň goşgularyny ermeni dilinde
neşir etmekde bitiren hyzmatlary üçin hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda «Magtymguly Pyragy» ýubileý medaly bilen
sylaglanyldy. Biz gazetimiziň şu sanynda ermeni alymy A.Safarýanyň redaksiýamyza iberen makalasyny okyjylarymyza ýetirýäris.
dyl ar yn a gir iz ilm ed ik
goşgularyna köp üns
berd im. Biz belli er
meni şahyry, terjime
çis i War už an Hast ur
bilen şahyryň goşgu
laryny köptaraplaýyn
öwrenmäge başladyk.
Şah yr yň örän baý,
çuň manyly döredijiligi
bizi özüne imrindirdi.
Biz onuň rus, iňlis,
türk dill er in e terj im e
edilen goşgularyndan
giňden peýdalandyk.
Ý er ew a n d ö wl e t
uniwersitetiniň Türkologiýa kafedrasy
nyň uly mugallymy Amaliýa Petrosýan
biziň döredijilik işimiziň ilerlemegine
ýakyndan goldaw berdi. Onuň şahyryň
goşgularyndan sözme-söz eden terji
meleri uly kömek boldy. Biziň taýýarlan
täze neşirimize Magtymguly Pyragy
nyň bir ýüz alty sany goşgusy girizildi.
Olardan ozalky neşirlerine girizilmedik
«Gözel sen», «Ýekäniň», «Namys-ary
ger ekd ir», «Gül en barm y?», «Söh
bet ýagşydyr», «Atça bolmaz», «Paş

TOÝ-BAÝRAMLY
TYLLA GÜÝZ

Şükür, dowam ata-baba ýolumyz,
Bagt hakda saýraýar saýrak dilimiz.
Ýeňişlere galkyndyrýar ilimiz,
Garaşsyzlyk alyp gelen tylla güýz.

2021-nji ÝYL — HALKARA PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝYLY

en bu makalamyň çäginde
türkmen nusgawy edebiýa
tyn yň görn ükl i wek il i Mag
tymg ul y Pyr ag yn yň edeb i
mirasynyň daglyk ülke hasaplanylýan
Erm en ist and a we daş ar y ýurtl ard a
kowç uml aý yn ýaş aý an erm en il er iň
arasyna ýaýraýşy barada gürrüň ber
mek isleýärin. Tanymal ermeni alym
larynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň, terjime
çileriniň gatnaşmagynda şahyryň goş
gularyny ermeni diline terjime etmek
işi 1950-nji ýyllaryň ortalaryna giňden
ýaýb aňl aný ar. Olar yň yhl as y bil en
1959-njy ýylda şahyryň ilkinji gezek
«Magtymguly Pyragy. Goşgular» atly
ermeni diline terjime edilen goşgular
ýygyndysy we 1983-nji ýylda şahyryň
ikinji goşgular ýygyndysy neşir edilýär.
Şeýl el ikd e, Magt ymg ul y Pyr ag yn yň
ermeni diline terjime edilen goşgular
ýygyndylary okyjylar köpçüliginiň söý
güli neşirleriniň birine öwrüldi.
2010-njy ýyld a men Magt ymg u
ly Pyr ag yn yň goşg ul ar yn yň erm en i
dilindäki üçünji neşirini taýýarlamak
bil en içg in meşg ull and ym. Bu işd e
şahyryň ozal ermeni dilindäki ýygyn

Täze zamanada atýan daňynyň,
Ruhuna ruh goşýan mukam-heňiniň,
Agzybir illeriň jebisliginiň
Baýramydyr — Garaşsyzlyk baýramy.
Nurgözel GOZLYÝEWA.

Haç at urý an «Ort a ses ýa-da fort o
pian o we hor üçin» saz döred ipd ir.
Şol ýyl bu aýdymyň notasy Moskwa
şäherinde neşir edilipdir.
1934-nji ýyld a erm en i sur atk eş i
Martiros Sarýan Aşgabatda ýaşaýan
dosty, türkmen edebiýatyny we dilini
ylmy taýdan öwrenmekde köp işleri
bitiren belli rus alymy Aleksandr Pose
luýewskiniň öýünde myhmançylykda
bol upd yr. M.Sarý an şond a türkm en
durmuşyna bagyşlap, ençeme nakgaş
we grafika eserlerini döredipdir. Şol
eserl er iň birn äç es i Türkm en ist an yň
Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyn
daky Şekillendiriş sungaty muzeýinde
we M.Sarý an yň Ýer ew an şäh er ind e
ýerleşýän öý muzeýinde saklanýar.
Biz gelj ekd e-de Magt ymg ul y Py
rag yn yň dör ed ij il ig in i ylm y taýd an
öwr enm eg im iz i dow am etd ir er is.
Men dostlukly türkmen halkyny, Türk
men ist an yň Prezid ent i Gurbanguly
Berdimuhamedowy Türkm en ist an yň
Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baý
ramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Rus dilinden terjime.

BAGTYÝAR
WATAN
Gülledip döwrümiň Erem bagyny,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Müň keren alkyşlap Arkadagyny,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Dünýä doganlarna gujagyn açyp,
Mukaddes, rysgally saçagyn açyp,
Täze daňly ykballara nur saçyp,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Beslenipdir Diýar toý lybasynda,
Ýazlaryň ysy bar gyş howasynda,
Bagt mukamy joşýar owazasynda,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Ýyllar durky bilen barýar özgerip,
Günler gelýär şatlyk bilen ýugrulyp,
Dostlugyň aýdymy kalplara dolup,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Il-gününi eşretinden gandyryp,
Taryhda öçmejek yzlar galdyryp,
Atalaň arzuwlan eýýamyn gurup,
Watan Garaşsyzlyk toýuna barýar.
Aýparça AKYMOWA.
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ÄHL I DERD IŇ
DERM AN Y

SUNGAT
halkl ar yň nakg aşl ar yn yň, gra
fik aç yl ar yn yň gatn aşm ag ynd a
geçirilen «Ýer we adamlar» atly
halkara maslahata gatnaşýar. Bu
halk ar a masl ah at ond a ýatd an
çykmajak täsir galdyrýar. Soňra

halk ar a sung at bäsl eş ig ind e
«Çuwaşýanyň meýdan gülleri»,
«Luk in iň portr eti», «Garr y sö
wüt» atly eserleri bilen gatnaşyp,
bir inj i orn a myn as yp bolý ar.
Onuň bu işleri häzirki wagtda

Üzärlik müň bir derdiň dermany. Gadymdan gel
ýän ruhy ýörelgelere görä, häzir hem käbir öýe barsaň,
sübsejik ýaly boglan üzärligiň dessesiniň asylgy du
ranyna gözüň düşýär. Ene-mamalarymyz aram-aram
öýde, aýratynam ýaş bäbekli, çagaly öýlere yzygiderli
üzärlik tütedýärler. Çünki bu ösümligiň kesellerden,
gözden-dilden goraýjylyk häsiýetiniň bardygy ylmy
taýdan ykrar edilendir. Gahryman Arkadagymyzyň
dana paýhasyndan dörän «Türkmenistanyň derman
lyk ösümlikleri» atly köp jiltlik ensiklopedik eseriniň
I jildinde üzärligiň bitýän ýerleri, ýaşaýyş şertleri,

MILL IL IK WE KÄM ILL IK

Ol

lardan tälim alýar. Şekillendiriş
sungatynyň inçe syrlaryna arala
şyp, özbaşdak döredijilik ýoluna
başlaýar. Ol talyplyk ýyllaryndan
başlap, ýurdumyzda we onuň çä
ginden daşarda geçirilýän dürli
surat bäsleşiklerine, sergilere gat
naşyp, gymmatbahaly sowgatlara,
sylaglara mynasyp bolýar.
M.Balt aý ew 1990-njy ýyld a
Moskw a şäh er ind e dostl ukl y

ol Italiýanyň, Fransiýanyň, Gyr
gyz Respublikasynyň, Täjigistan
Respublikasynyň we Türkmenis
tanyň suratkeşleriniň gatnaşma
gynda geçirilen sungat bäsleşigi
ne «Türkmen bahary» atly eseri
bilen gatnaşýar. Köpöwüşginli
bäsleşikde onuň bu eseri ikinji
orna mynasyp bolýar.
1991-nji ýylda Moskwa şähe
rind e geç ir il en sur atk eşl er iň

«E-S-iň» SURAT SERGISI

Myrat
Baltaýew

Russiýa Federasiýasynyň Çuwaş
Respublikasynyň milli muzeýin
de saklanylýar.
2017-nji ýylda 60 ýaşynyň dol
magy mynasybetli Myrat Baltaýe
wiň Türkmenistanyň Medeniýet
ministrliginiň Çeperçilik sergiler
müdirliginiň şekillendiriş sun
gatynyň sergi merkezinde şahsy
sergisi guraldy.
M.Baltaýew okumyş nakgaş.
Döredijiligini halkymyzyň geç
miş tar yh y, mill i mir as y bil en
baýl aşd yrm akd an ruh y lezz et
alý an nakg aş hem iş e sung at a
deg işl i edeb iý atl ar y, kit apl ar y
okamaga wagt tapýar. Okamaga
bol an isl eg-arz uw y ony Mosk
wan yň döwl et Tehn ol og iý a
dolandyryş uniwersitetine alyp
gelýär. Ol bu ýerde «Şekillendiriş
sungaty» kafedrasynda professor
Natalýa Ulýanowanyň ýolbaşçy
lygynda hem-de häzirki zaman
tanymal rus nakgaşy S.Smirno
wan yň uss ah an as ynd a okaý ar
we zehinini zähmet bilen tap
laý ar. Bu ýerd e öz eserl er in iň
sergisini guraýar.
Gymm atl ykl ar ym yz a bolan
bel ent duýg y onuň dör ed en
«Astanababa», «Daýahatyn», «Sal
tyklar mukamy», «Garry aýalyň
suraty» ýaly eserlerine siňipdir.
Sada, şol bir wagtyň özünde to
maşaçyny oýlandyrýan, ony geç
miş-tar yh ym yz yň şan-şöhr atl y
altyn sahypalarynyň jümmüşine
alyp gidýän eserleriň düýp öze
ninde millilik hem-de kämillik
sazlaşýar.
Biri-birinden many-mazmun
taýdan tapawutlanýan eserlerde
goýy, ýagty reňkler arkaly beýan
edilýän wakalar täsirli suratlan
dyrylýar. Bu usul nakgaşyň öz
saýlap alan temasyna beletligi
ni, dör ed ij il ig in iň käm ill ig in i
alam atl and yrý ar. Onuň «Amy
derý ad a bah ar», «Amyd erý a»,
«Jeýh un derý as y», «Agş am ar a»
ýaly peýzaž eserleri şeýle usulda
döredilipdir.
Halypa nakgaş, ussat mugal
lym tälim berýän okuwçylaryna
durmuş we zähmet tejribesini
geçirmäge çalyşýar. Öz talypla
rynyň durmuşda we sungatda ga
zanýan üstünliklerine guwanýar.
Myrat Baltaýew şu günler mu
kaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyll yk baýr am yn yň öň ýa
nynda özüniň «Äleme sazlaşýan
sungat» atly döredijilik sergisini
guramagyň aladasynda. Biz onuň
sergi üçin ýörite taýýarlan eserle
riniň hem sungat muşdaklarynyň
göwn ün i galk ynd yrj akd yg yn a
ynanýarys.
Ogulgerek AGAJANOWA,
Lebap welaýat ynyň Taryhy
we ülkäni öwreniş muzeýiniň
uly ylmy işgäri,
sungat y öwreniji.

ÝAŞLAR BIZIŇ BUÝSANJYMYZDYR
Maýsa
MYRADOWA,
Maýa Kulyýewa
adyndaky Türkmen milli
konserwatoriýasynyň
1-nji ýyl talyby:
— Alt y ýaş ymd ak am
özümçe aýdyma hiňlenerdim.
Türkmenistanyň halk artisti
Sah yd urs un Hoj ak ow an yň
aýd yml ar yn y ürç edip diň
lärdim. Aýdym aýtmaga bo
lan höwesimi gören mekdep
müdirimiz Allamyrat Ataýew,
aýdym-saz mugallymym Ak
myrat Taýçaýew «Iň eýjejik
gyzj ag az» we «Gar aşs yz
lygyň merjen däneleri» atly
bäsleşiklere gatnaşyp, ýeňiş
gaz anm ag ym üçin irg ins iz
tag all a etd il er. Şeýl el ikd e,
2010-njy ýylda «Iň eýjejik gyz
jagaz» atly bäsleşigiň etrap
tapgyrynda 1-nji orny eýele
dim. Mekdepden daşary 2012
— 2017-nji ýyllar aralygynda
Mary welaýatynyň Sakarçäge
etrabynda ýerleşýän Çagalar
sungat mekdebiniň bagşyçy
lyk bölüminde okadym. 2015-

Rahman
GARRYBAÝEW,
Türkmenistanyň
Oguz han adyndaky
Inžener-tehnologiýalar
uniwersitetiniň
1-nji ýyl talyby:

nji ýylda «Meniň sesim» atly
telebäsleşige gatnaşyp, 3-nji
orna mynasyp boldum.
2020-nji ýylda Türkmenis
tanyň Prezidentiniň «Türk
men iň Alt yn asyr y» atl y
dör ed ij il ik bäsl eş ig in iň çä
gind e geç ir ilý än «Ýaňl an,
Diý ar ym!» tel eb äsl eş ig in e
gatn aş yp, Mar y wel aý at y
boýunça ýeňiji boldum.
Ynha, bu ýyl bolsa maňa
talyp bolmak bagty miýesser
etdi. Ýaş zehinleriň ukyp-ba
şarnygyny ýüze çykarmaga
uly mümkinçilikleri döredýän
Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömri uzak, tutýan
tut uml y işl er i row açl ykl ar a
beslensin.

— Ý ür e kd e b e sl en e n
arzuwlar yhlas atly ýoldan
irm än-arm an ýör äp, wys al
atl y pell eh an a ýet en iňd en
soň, göý ä goş a gan atl y
guşa öwrülip, asmanda per
waz ediberýän ekeniň. Ine,
men hem bu gün Garaşsyz,
hemişelik Bit ar ap ýurd u
myzda şol ajaýyp duýgulary
baş ynd an geç irý än bagtl y
talyplaryň hatarynda.
Gahryman Arkadagymyz
biz ýaşl ar a ähl i ugurd a gö
reld e, nusg al yk mekd ep
bol up durý ar. Ylymd an,
bil imd en ýük i ýet ik, döwr e
bap gözý et im e eýe bol up,
Diý ar ym yz y hemm et ar ap
laý yn güll ed ip ösd ürm ek
Berk ar ar döwl et im iz iň bag
tyý arl yk döwr ün iň bagtl y

Baryp, gadymy döwürlerde biziň ata-babalarymyz uly bolmadyk çu
kurjyklary gazypdyrlar we olarda üzärligi ýakyp tütedipdirler. Wagtyň
geçmegi bilen şu maksatlar üçin metaldan ýasalan gaplar, çanaklar we
beýlekiler ulanylypdyr. Ýöne islendik ýagdaýda-da üzärlik özüniň kesel
bejerijilik ukybyny saklap galypdyr.

«

biz bilen bolan söh
betdeşlikde çagalyk
ýyll ar yn y ýatl ad y.
M.Baltaýew Çagalar
çep erç il ik mekd eb ind e sur at
mugallymy Anatoliý Rýabowyň
elinde okaýar. Aşgabat şäherinde
ýerleşen ozalky Şota Rustawelli
adyndaky Türkmen döwlet çe
perçilik mekdebinde okan wag
ty B.Atdaýew, N.Bekmyradow,
B.Hajyýew ýaly ussat mugallym

dermanlyk häsiýetleri, dermanlyk üçin ýygylýan
wagtlary, saklanyşy, ulanylyşy barada giňişleýin ylmy
maglumatlar berilýär.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik
ýörelgesi» atly eserinde hem üzärlik barada iňňän
ähmiýetli ylmy maglumatlar, rowaýatlar bar. Üzärligiň
halkymyzyň ruhy dünýäsinde mukaddeslik saýylýan
ösümlikleriň biridigi barada kitapda şeýle diýilýär:
«Üzärligiň tüssesi seni al-arwahdan, göz-dilden hem

näçe däp-dessurlaryň ýüze çykandygy barada taryhy
çeşmelerde duş gelmek bolýar.
Halk döredijiliginde şeýle bir täsin mazmunly tym
sal bar. Üzärlik özüniň kysmatyna suwsuz ýerlerde
bitmegiň düşendiginden närazy bolanmyşyn. Şonda
oňa Arşdan owaz gelenmiş:
— Sen ýalazy, çöl, dag ýerlerde bitseň-de, suwsuz
lyk derdini çekmersiň. Sebäbi seni toprak öz mähri
bilen suwarar, ynsan aladasy bilen gurşar. Güneş

gorar. ...Sen ony görýän dälsiň, ýöne üzärligiň her
ýapragynda, gülüdir dänelerinde perişde oturandyr.
Uzak ýola gideňde, ýanyňda üzärlik bolsun!».
Gahryman Arkadagymyz şol kitabynda üzärligiň
ýüz ärlik iş bitiren jadyly ösümlikdigi sebäpli, bu mel
hem ösümligiň ýüzärlik diýlip atlandyrylyşy barada
hem ýazypdyr. Bu barada garry mamam çagakam
şeýle bir rowaýaty aýdyp beripdi:
Gadym wagtlarda Watan goragynda sak durýan
ýüz sany atly esgeriň ýoly gül-reýhan ýaýlalar yň
üstünden düşüpdir. Ýüzbaşy gerçeklerine: «Şu gül
leriň ot-çöpüni atyp, gök çaý demläň, soň dynç alyp,
ýene ýola rowana bolarys» diýipdir. Owadan ak gülli
ösümligiň ysy-da, ondan demlenen melhemlik çaýda esgerleriň hoşuna gelipdir. Şol sebäpli olar indiki
menzile gadam uranlarynda ol ak gülli ösümlikden
bir desse ýygyp alypdyrlar. Az ýöräp, köp ýöräp, ýaň
ky atlylar bir ýurduň çetinden giripdirler. Görseler,
ýurduň şasynyň gyzy agyr hassa halda ýatanmyş.
Ýüz atly şanyň huzurynda kabul edilende, olaryň
ýanlary bilen ýygyp alan ösümliginiň ysy şa gyzy
nyň köňlüne rahatlyk çaýypdyr. Ol ýiti ysly gülleriň
nähili güldügini soranmyş. Gerçekler gülüň adyna
öz ilinde «üzärlik» diýilýändigini aýdypdyrlar. Bir
näçe günden şa gyzy myhman gerçekleriň getiren
gülüniň ysyna we ondan demlenen melhemden
dadyp aýaga galypdyr, agyr hassalykdan saplanyp
dyr. Şonda tebipler bu gülüň ýöne gül däldigini,
onuň ysynda rahatlandyryjy güýjüň bardygyny we
melhemlik çaýynyň ähli derde dermandygyny bilip
dirler. Il-gün bolsa dermanlyk ösümlige guwanyp:

yşky bilen ösdürer. Gök päkize suwy bilen gandyrar.
Adamlaryň hemmesi saňa hyrydar bolar. Keselleri
bejerip, adam ömrüni uzaldarsyň.
«Üzärlik — ýüz derdiň dermany», «Üzärlikden dert
gaçar» diýilýän halk pähimlerinde bu arzyly ösümligiň
dermanlyk ähmiýeti barada aýdylýar. Üzärligiň milli
senetçilikde hem giňden ulanylýandygyny belleme
gimiz gerek. Etnografiýa maglumatlarda täze ýasalan
polat gylyjy taba getirmek üçin üzärligiň suwuna
ýatyrypdyrlar.
Gahr yman Arkadagymyz «Janly rowaýat» atly
kitabynda üzärligi boýag serişdesi hökmünde hem
ulanyp bolýandygyny nygtaýar. Bu barada kitapda
şeýle ýazylýar: «Baryp, gadymy döwürlerde biziň
ata-babalarymyz uly bolmadyk çukurjyklary gazyp
dyrlar we olarda üzärligi ýakyp tütedipdirler. Wagtyň
geçmegi bilen şu maksatlar üçin metaldan ýasalan
gaplar, çanaklar we beýlekiler ulanylypdyr. Ýöne is
lendik ýagdaýda-da üzärlik özüniň kesel bejerijilik
ukybyny saklap galypdyr».
Görnüşi ýaly, üzärlik biziň ruhy dünýämizde-de,
senetçiligimizde-de, milli lukmançylygymyzda-da
giňden ulanylýan arzyly ösümlikleriň biri. Biz hem
her bir işde halkyň däp-dessuryndan ugur alýan, milli
mirasymyza şeýle belent sarpa goýýan Gahryman
Arkadagymyza jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbit
li tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaçlyklara
beslenmegini arzuw edýäris.

Gülnur REJEPOWA,
«Köneürgenç» taryhy-medeni
döwlet goraghanasynyň hünärmeni.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda
bagtyýarlyk döwrümiziň bagtly talyby bolan ýaşlarymyza söz berýäris.

Aziza
ÖWEZMYRADOWA,
Türkmenistanyň
Döwlet çeperçilik
akademiýasynyň
1-nji ýyl talyby:

ýaşl ar yn yň — biz iň esas y
maks ad ym yzd yr.
Biz — ýaşlar horm atly
Prezid ent imiz iň: «Ýaşl ar y
myz ähli güýçlerini, bilimle
rini hem-de başarnyklaryny
Wat an ym yz yň ösüşl er in e,
düný äd äk i abr aý-mert e
bes in iň has-da bel end e
galm ag yn a bag yş etm el i
dir» diýen sözlerinden ugur
alyp, diň e öňe gid er is.
Wat an ym yz a w ep al y,
ger ekl i ýaşl ar bol up ýe
tişm eg im iz üçin gij e-gün
diz alad a edý än horm atl y
Prez id ent im iz iň jan y sag,
bel ent baş y aman bols un,
alyp barý an tut uml y işl er i
elm yd am a row aç als yn.

«Ýüz ärlik iş bitiren ösümlik», diýipdirler.
Parasatly pederlerimiz üzärligi diňe lukmançylyk
da däl, eýsem, ruhy däp-dessurlarynda hem giňden
ulanýarlar. Gelnalyjyda täze gelin öýe girmänkä, ot
ýakyp, üzärlik tütedýärler. Göz degendir öýdenler-de
üzärligiň tüssesine daýanýar. Üzärlik bilen bagly bir

«

Garaşsyzlyk ýyllary içinde milli öwüşginli eserleri döredýän nak
gaşlaryň biri-de Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň nakgaş
bölüminiň halypa mugallymy Myrat Baltaýewdir.
Ol 1995-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Suratkeşler birle
şiginiň agzasy, 2007-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň
«Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, 2009-njy
ýylda «Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri» diýen be
lent ada mynasyp boldy.

— Maňa Lebap welaýat
ýör it e sung at mekd eb ind e
okan döwrümde halypa mu
gallymym Babamyrat Gar
ýagdyýew türkmen tebigaty
nyň täsinliklerini ýitilik bilen
duý up, sur at a geç irm eg i
öwretdi. Şeýdip çaga ýüregi
me ýakyn ösümlikleriň, Jeý
hun yň boýu nyň göz ell ig in i
täsirli beýan etmäge ýykgyn
etdim. Lebap welaýatynyň
sur atk eşl er in iň aras ynd a
geçirilen bäsleşikde üstün
likli çykyş etmegim, welaýa
tym yz yň Tar yh y we ülk än i
öwreniş muzeýinde geçirilen
«Halypa-şägirt» atly döredi
jilik sergisine gatnaşmagym
meni täze suratlary çekmäge
ruhl and yrd y. Wel aý at ym y
zyň tanymal suratkeşleriniň

Ulugberdi
HANMÄMMEDOW,
Türkmen döwlet
medeniýet institutynyň
1-nji ýyl talyby:

dör ed en eserl er i bil en bir
hatarda çeken suratlarymyň
görkezilmegi meniň üçin ýat
dan çykmajak waka boldy.
Men birn äç e gez ek Le
bap welaýat medeniýet mü
dirl ig in iň Horm at hatl ar y
na mynasyp boldum. Täze
okuw ýylynda talyp bolup,
ussat halypalaryň nusgalyk
ýol-ýörelgelerini dowam et
dirmegiň paýyma düşenligi
üçin özümi bagtly saýýaryn.
Gahryman Arkadagymyzyň
biz, ýaşlara bildirýän ynamy
ny durmuşda we sungatda
gaz aný an üst ünl ikl er im iz
bilen ödäris.

— «Türkmenistan — para
hatçylygyň we ynanyşmagyň
Wat an y» ýyl y men iň üçin
ýatdan çykmajak ýyllaryň biri
boldy. Medeniýete, sungata
bolan höwesim çagalykdan
başl and y. Ort a mekd epd e
okaýan döwürlerimde häzirki
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin
etrabynyň medeniýet öýüniň
aýdym-saz gurnagyna gat
nadym. Okuwymy tamamla
nymdan bäri Türkmen döwlet
neşirýat gullugynda işçi bolup
işläp, «Edebiýat we sungat»,
«Nesil» gazetlerinde makala
larym bilen çykyş edip gelýä
rin. Bu gün bolsa medeniýetiň
we sungatyň bilim ojagy bolan
Türkmen döwlet medeniýet
institutynyň kitaphana-mag
lumat işleri hünäriniň talyby
bolandygyma buýsanýaryn.

Çuňňur bilim alyp, geljekde öz
hünärimiziň eýesi bolup, Ga
raşsyz Watanymyzyň ösüş
lerine goşandymyzy goşarys.
Horm atl y Prez id ent imiziň
Bilimler we talyp ýaşlar güni
mynasybetli ýaşlaryň öňün
de geç ir en umum y okuw
sapagynda: “Halal zähmet
ynsanyň abraý-mertebesini,
ömrüniň manysyny artdyrýar”
diýen sözlerini ýaş kalbymda
göterip, hemişe özüme ýörel
ge edinerin.
B iz e o k am ag a u l y
mümk inç il ikl er i dör edý än
hormatly Prezidentimiziň ja
ny sag, belent başy aman
bolsun!

Taýýarlan ýörite habarçylarymyz.
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GAR AŞSYZL YK — KALBA YLHAM,
DILL ERIM IZD E DESS AND YR!
Söz, onuň Alyhezretleri söz! Heňňamlardan galan hikmetli hazynalarda sözüň ynsana
ýürekdeş, durmuşda dogry ýol tapmakda çelgi bolup, ruhubelentlik, bagtyýarlyk bagyş
laýandygy ýazylýar. Suratkeş döwrüň ösüşlerini, durmuş pursatlaryny reňkler arkaly
şöhlelendirýär, şahyr bolsa şirin sözi bilen. Şahyr öz ýurdunyň, öz halkynyň ösüş-özge
rişlerine tüýs ýürekden guwanyp, ony şahyrana setirleri bilen wasp edýär. Şahyryň
öz Watanynyň, senediniň öňündäki jana-jan borjy-da şol maksatdan gözbaş alýar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladayhlasy bilen döredijilik wekillerine ylham paýlaýan, joşgun berýän döwre aýlandy.
Şygyr bolup, ylham bolup gelýän günler şahyrlarymyzy täze-täze eserleri döretmäge
ruhlandyrýar. Muňa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň
Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Edebiýat we sungat» gaze
tiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly
30 ýyllygy mynasybetli yglan edilen «Garaşsyzlyk — buýsanjymyz-bagtymyz»
atly döredijilik bäsleşigine hödürlenen goşgular bilen tanşanyňda-da aýdyň göz
ýetirip bolýar. Ýakynda bu döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenip, ýurdumyzyň
halypa we ýaş şahyrlarynyň birnäçesi bu bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi
we gurnaýjylar tarapyndan Hormat hatlarydyr gymmatbahaly sowgatlar bilen
sylaglanyldy.
Biz baş baýramymyzyň — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bosagasynda geçi
rilen döredijilik bäsleşigine hödürlenen goşgulardan birnäçesini okyjylarymyza
ýetirýäris.

GARAŞSYZ WATAN HAKYNDA
Sözleriň süýjüsi Watan hakdadyr,
Duýgulaň inçesi Watan hakdadyr.
Watan hakda-gürrüňleriň gyzygy,
Watan hakda, ýetse gürrüň gezegi.
Açylsa, ýaýlalaň gülleri gözel,
Geçilse, ýörelse, ýollary gözel.
Diňe Watan Asman-Zemin arada,
Ilki ýazan düzmäm Watan barada.

Barmaklary saňňyldadýan, doňdurýan, Ýeke-täk zat terk etdirmän sakladan,
Ýeke-täk zat Asman-Zemin arada.
Ýekeje zat ýazdyrmaýan tolgunman.
Nama ýazsam, ýary Watan hakdadyr,
Galan ýary bolsa Watan barada!
Seni gördüm, çölde ýeller gezende,
Seni gördüm ogul, agtyk gözünde.
Seni yzlap-yzlap, çar ýana çapdym,
Ahyry alýaňak şapakdan tapdym.
Barmaklary sandyradýan, doňdurýan,
Ýeke-täk zat ýazdyrmaýan tolgunman.

Döwlet ORAZSÄHEDOW.

GARAŞSYZLYK HAKYNDA BALLADA
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

halkymyzyň hasyl bolan wysaly,
bagtymyzyň dünýä dolan nyşany,
goja dünýäň çykaran dürs hasaby,
ak ykbalyň çözülen dürs mysaly.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

ak öýlerden çykýan hüwdi sesleri,
halkymyzyň bagtynyň sak esgeri,
bu taryhyň iň ajaýyp eseri,
bu milletiň soňlanmajak asyry.

Garaşsyzlyk — Pyragynyň arzuwynyň özeni,
Garaşsyzlyk — bu türkmeniň aýdymy hem gazaly,
Garaşsyzlyk — şanly toýuň, baky bagtyň ýüzügi,
Garaşsyzlyk — halkymyzyň, ata ýurduň bezegi.
				
Garaşsyzlyk — Oguz handan gaýdan ýoluň ýalkymy,
Garaşsyzlyk — ganatymyz, göwünleriň galkymy,
Garaşsyzlyk — Bagt atly ak gäminiň ýelkeni,
Garaşsyzlyk — kalbymyzyň joşa gelen tolkuny.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

ýaşyl Tugum, al-asmanda parlaýan,
ajap mukam dünýämizi durlaýan,
gudrat-kerem ata ýurdy zerleýän,
şirin zyban türkmen bolup gürleýän.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

ene toprak, berekediň mesgeni,
bu türkmeniň mertebesi, messebi,
baky dowam ýurduň beýik kyssasy,
Türkmenistan, döwletleriň nusgasy.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

älem içre ykrarymyz, şanymyz,
sarsmaz döwlet, tende şirin janymyz,
damarmyzdan akýan gyzgyn ganymyz,
ýüregmizde, serimizde aňymyz.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

Arkadagyň ak ýolunyň rowany,
Arkadagyň bagtyýarlyk zamany,
bu türkmeniň dünýä dolan zybany,
halkyň baky dowamaty-dowamy.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

bu türkmeniň ruhunyň päk jemaly,
bu türkmeniň tapan döwlet, kemaly,
durmuş atly derýanyň bagt kenary,
başyn göge dirän döwrüň çynary.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

müňläp-müňläp asyrlaryň aýdymy,
eždatlaryň — pederleriň aýdymy,
dogum-dogum nesilleriň aýdymy,
Arşa galan bakylygyň Baýdagy.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

berkarar hem synmaz ýurduň gujagy,
bu milletiň bereketli saçagy,
binýadymyz, başymyzyň üçegi,
al-asmanda barýan bagtyň uçary.

Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk
Garaşsyzlyk

—
—
—
—

guwanjymyz, tylla-genji milletiň,
baky bahar, ykballary gülleden,
Beýik Ýeňiş, iň arzyly pelle sen,
datly dünýä, baky ýaşa, gülle sen.

Indi bu gadymy ata ýurdumda,
Dost-doganlyk köňülleriň mülküdir.
Ak pata bermişler erenler-pirler,
Bu Diýary Taňryň özi ýalkandyr.

Aň-paýhasy — adamzadyň baýlygy,
Parasaty — iliň-günüň guwanjy.
Dünýäň münberinden sözlän sözüne,
Dynçlyk söýen iller-günler guwandy.

Ata Watan mukaddes bu Zeminde,
Ondan gaýry, ondan beýik zat bolmaz.
Ylahy serpaýdyr Watan söýgüsi,
Mundan beýik, mundan uly zat bolmaz.

Juda beýik ösüşlermiz bat alýar,
Bitýän işler asyrlara barabar.
Oňa dünýä ýüzi haýrana galýar,
Yklymlara ýaň berip dur dabara.

Bu gün bolsa Garaşsyzlyk toýumyz,
Dabarasy ýaň berip dur Watanda.
Feýerwerk şöhle saçar al-ýaşyl,
Agşam düşüp, Gün garaňka batanda.

Ata-babalarmyz söýüp Watany,
Onuň nämeligni bize öwretdi.
Gurup, ýaşap, işläp, döwranlar sürüp,
Ösüp-örňäp bolupdyrlar döwletli.

Myhman gelýär alyslardan-golaýdan,
Dostluk mähri göwünleri ýyladýar.
Bir-biregi gysýan berdaşly gollar,
Birleşende dünýäň ýüzni gül edýär.

Bu toý — bagt toýy ulus-ilimiň,
Ösüşleriň bedew kimin bady bar.
TÜRKMENISTAN atly beýik ýurdumyň,
Dünýä kitabynda öçmez ady bar.

Baryp dünýäň ol çetine ýetse-de,
Gelip gözün ýumupdyrlar şu ýerde.
Ähli polýuslarda döwlet tutsa-da,
Gara ýere çümüpdirler şu ýerde.

Dost-dogan bar, ýatlar bolar garyndaş,
Beýik Arkadagyň sahawatyndan.
Ynam geldi adamzadyň ýüregne,
Türkmeniň bu beýik adalatyndan.

Çünki munda olaň ýüregniň erki,
Göbek gany eýlenipdir topragna.
Syraty-sypaty, kamaty görki,
Siňipdir sähramyň läle ýapragna.

Ynha, ynanyşmagyň uly güýjünden,
Hoşniýetlik gurşap aldy kalplary.
Beýik Arkadagyň uly işinden,
Hoşal boldy Ýer ýüzüniň halklary.

Ýollar senden uzar gider, kalpdan uzan damar ýaly,
Derýalarňa, çeşmelerňe Zemzem aby daman ýaly.

GUTLAG

Garaşsyzlyk zehin bilen binadyr,
Garaşsyzlyk Zemin bilen binadyr,
Garaşsyzlyk sözi dilde senamyz,
Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym!
Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!
Seleňläp görünýän bag kibi daşdan,
Garaşsyzlyk alyp ýalkandyk başdan,
Dolduryp diýýäris gözlermiz ýaşdan,
“Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym!
Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!”.
Ynanyşmak ýörelgesi türkmeniň,
Mert pederler göreldesi türkmeniň,
Dünýäde ýaňlanýar sesi türkmeniň,
Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym!
Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!
Serhetçiler sak goraýar serhedi,
Şolaň hyzmatyndan binýat berkedi,
Nesillere miras galjak ebedi,
Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym!
Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!
Ynsan ähliň ykbalynda öwrülşik,
Barýas günleň gyzygyna öwrenşip,
Ömre serpaý, ýollarmyza nur, yşyk,
Şanly toýuň gutly bolsun, Watanym!
Gadamlaryň batly bolsun, Watanym!

BAŞYMYŇ TÄJI
Ýaşyl mahmala bürenmiş, çar pasly meňzär ýaza,
Belentdir daglarynyň başy, bagt deý ak garlydyr,
Il Garaşsyz, ýurt Bitarap, halk Hak Howandarlydyr.
Beýik Ynsan yhlasyndan döremiş Hak gudraty,
Mukaddesliklerden alýas egsilmez güýç-gurbaty,
Asly halal döwletimde halallyklar urbady,
Ata Watan ýagşa ýardyr, ýagşylardan ýarlydyr,
Hem Garaşsyz, hem Bitarap, hem Hak Howandarlydyr.

Jänegül GURBANOWA.

BAGTYMYZY BUŞLAÝAR
Garaşsyz Diýarym Türkmenistanym,
Alla ýalkan kerem topragyň bardyr.
Rowaçlyk goýnunda ösýär günsaýyn,
Abadan ýurt bagta sary barýandyr.
Läle-reýhan gülleri bar düzünde,
Ykbalymyz şol güllere ogşaýar.
Keramat bar baharynda, güýzünde,
Bitarap Diýarym ak bagta barýar.
Asyrlardan-asyrlara ýaň salyp,
Garaşsyzlyk bagtymyzy buşlaýar.
Türkmeniň şöhraty belende galyp,
Ykballar göterlip, göwün hoşlaýar.

Zemine nur bolup dolýar guwanjy,
Yhlas edip ýetdik şeýle ak daňa.
Bahar gülleri deý juwan Diýarym,
Uzaklara dostluk goly uzaýar.
Şöhratly Watanym bütin Ýer şaryn
Läle-reýhan çemen güle büreýär.
Arkadag, il Ogly Prezidentimiz,
Ýurdumyzy çoýýar göýä Gün ýaly.
Asyrlara ýalkym salar ýene-de,
Röwşen günlermiziň şuglaly ýoly.

Merdana nesiller — Watan buýsanjy,
Ylymda-bilimde ümzügi öňe.

Döwran GULLYÝEW.

DÖWRAN SENIŇKI
Ady dünýä dolan ýurdum, şöhrat seňki, şan seniňki,
Şatlyk-şowhuna beslenen, aýdym seňki, saz seniňki,
Üstünligiň sany çäksiz, ýene-ýene kän seniňki,
Gerek bolsa seniň üçin, alýan demim, jan seniňki.
Bagtyýarlygyň mekany, munda hiç kim batmaz gama,
Ýurt keremli öýe meňzär, aýdylýan hoş sözden ýaňa,
Ümzügiň ösüşe sary, öňe, öňe, diňe öňe,
Bedew batly öňe barýan geljege dowam seniňki.

Halky üçin şapak bolup ýagty daňyny atyran,
Gursagyndan bagt paýlap, bagtly günlere ýetiren,
Agzybir, bagtly iline jennet deý eýýam getiren,
Arkadagly agzybir ýurt, döwletli-döwran seniňki.

Osman AŞYROW.

ATALAŇ ÝOLY

Arkadagyň beýik, synmaz taglymy,
Bagt nuruna çoýýar bu gün dünýäni,
Ynsanperwerlige çagyr hemmäni,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.

Garaşsyzlyk bagtyn duýmaklyk üçin,
Öwreniň pederleň geçen mekdebin.
Olar gursagyna salyp «ýurt» sözün,
Jan bilen ölçedi Watan edebin.

Asudalyk nury her bir köňülde,
Aýdym boldy bagşylaryň dilinde,
Berkararlyk, bagtyýarlyk ýaňynda,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.

Unutmalyň ol gojaman taryhy,
Bu eşretler döremändi tarp ýerden.
Nesilleň bagtyýar ýaşaýşy üçin,
Atalar ýurt diýip geçdiler serden.

Bitarap Watanmyň şöhraty-şany,
Ady dünýä dolýar ýyl geldik saýy,
Guwandyrýar, buýsandyrýar hemmäni,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.

Ruhuny tug kimin parladyp türkmen,
At dabradyp aýtymynda taryhyň.
Bäş müň ýylyň ot-ýalnynyň içinde
Sena öwürendir Watan tarypyn.
Garaşsyzlyk bagtyn duýmaklyk üçin,
Unutmaň pederleň baky mirasyn!
Nesiller başyna täç etse ýurdy,
Wysalyna gowşyr olaň yhlasyn.
Otuz ýyl ýol geçen Garaşsyz Diýar
Adamzada bagt gapysyn açan.
Şöhrata besleýär atalaň ýolun,
Garaşsyzlyk bagtyn duýmaklyk üçin!

GEZMIŞEM
Ýar bolup berkarar, bagtyýar döwre,
Jeýhun-Hazar ara ýaýnap gezmişem.
Bagta eýe bolan eşretli ömre,
Guwanyp, buýsanyp, baýnap gezmişem.
Säherde ak Güni ýüzüme sylyp,
Parahat Watanmyň gujagna dolup,
Dünýäde ynsanlaň bagtlysy bolup,
Mähir ummanyny boýlap gezmişem.
Watanymy bezän güle-çeçege,
Arkadagly barýan ertä — geljege.
Soňsuz alkyş aýdyp eziz Gerçege,
Şeýda bilbil kimin saýrap gezmişem.

Başymyň täjidir Watan, goýny gözel gülhana,
Arkadag paýhasy — gudrat, her sözi melhem jana,
Öwütleri ömürlikdir, ömür berer ynsana,
Imandan doly gursaklar namyslydyr-arlydyr,
Il Garaşsyz, ýurt Bitarap, halk Hak Howandarlydyr.
Sözleriň dürüni saýlar, şahyrlar waspyn ýaza,
Bu mekan durşuna mukam, öwrülmiş şirin saza,

Seýran SEÝITMÄMMEDOW.

Otuň-çöpüň, tereň suwuň dertli jana melhem, Watan,
Gök deňiziň, dagyň, düzüň şahyr kalba ylham, Watan,
Äleme müşküň paýlaýan açylan bir gül sen, Watan,
Ak gülleriň gujagynda ýollara rowan seniňki.

Tuwakgül GYLYJOWA.

Annahal BAÝHANOW.

Ýüreginden gaýnap çykýan namasy deý Zeliliniň,
Ülkesini jandan söýüp, ýurt yşkyna delil iliň.
Bu gün bir supraýa jemlän eziz halkyn, eziz ilin,
Beýik Arkadagly ýurduň gül bossany — Garaşsyzlyk.
Güller açýan Watanymyň şöhrat-şany — Garaşsyzlyk.

Aslym, düýbüm, köküm bardyr dagda, düzde, baýyrlarda,
Kemal taparmy ogullar şu toprakdan aýrylar-da?!
Beýik taryh guran iliň çawy eýýam, asyrlarda,
Nesilleriň jigerinde şirin jany — Garaşsyzlyk.
Güller açýan Watanymyň şöhrat-şany — Garaşsyzlyk.

WATANYM

Agamyrat SOLTANOW.

Sende göwün doly, Watan, gökde dolan Kamar ýaly,
Türkmenime peşgeş bermiş gül zamany — Garaşsyzlyk.
Güller açýan Watanymyň şöhrat-şany — Garaşsyzlyk.

Eneleriň arzuwlaryn, peder pendin aýdym edem,
Eziz adyn dilde sena, abraýyny baýdak edem.
Tylla güýzde Diýarymyň Baş toýuny baýram edem,
Zerden zerbap geýen güýzleň zerewşany — Garaşsyzlyk.
Güller açýan Watanymyň şöhrat-şany — Garaşsyzlyk.

Dost-doganlyk, berkararlyk nusgasy,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.
Guwandyrýar gadym ili, her kesi,
Eziz Watanymyň Garaşsyzlygy.

Göwünler galkyndy, Arşa ýetmeli,
Ganat çykyp togsan biriň güýzünde,
Wepaly bolmaga kasam etmeli,
Ataň namysyndan, enäň süýdünden.

Dagdan arkaly türkmenim, mährem, merdi-merdana,
Abat ýurt jennet mysaly, gülden görkli-görkana,
Bir Watana gulluk edýän iller erkli-erkana,
Aýdyň dostlar, Ýer ýüzünde başga-da bagt barmydyr?!
Il Garaşsyz, ýurt Bitarap, halk Hak Howandarlydyr.

Asmanyňda ak bulutlar seýran etmiş lemmer-lemmer,
Dagdan iner ak bulaklar, çeçekleriň enwer-enwer.
Şu toprak, şu asman bile ykballar bir, janu-ten bir,
Ýaşaýyşa beýik mazmun, ömre many — Garaşsyzlyk.
Güller açýan Watanymyň şöhrat-şany — Garaşsyzlyk.

Myratgeldi HALLYÝEW.

HALKYŇ BAGTY

Bu iller imanly ildir, ýüzünden nur döküler,
Munda belent ruhy görüp, joşgun çaýlar çekiner,
Görüň gözel gül mekany, gören gözler dokunar,
Eziz Watan Türkmenistan bakjalydyr-barlydyr,
Hem Garaşsyz, hem Bitarap, hem Hak Howandarlydyr.

BUÝSANJYM

Hojageldi KÖRHANOW.

Süleýman HANGELDIÝEW.
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(Başlangyjy gazetiň geçen sanynda).
Çingiz han arynyň ýerine düşüşini görüp, «Ýü
regim aram tapmazmyka?» diýen niýet bilen,
söweşiň alnyp barlyşyny synlap durdy. Hüjümiň
başly-barat gidişine gahary gelýärdi. Serkerde
lere sögünýärdi:
— Pyşdyl kibi haýal deprenýäňiz! — Onuň
niýeti agtygyndan jyda düşüren bu şäheri ýyldy
rym uran ýaly, bir zarbada kül-peýkun etmekdi.
Jelaleddin oglunyň başyna düşen keç ahwa
ly görüp, şol tarapa at goýdy: «Ony halas edip
bilmezmikäm?». Öňüni gallaýan Çingiz hanyň
atlylaryny gazap bilen paýhynlap, Çingiziň duran
baýryna tarap süýşüp başlady. Onuň niýetine
düşünen serkerdeleridir birnäçe atlysy dessine
goltga geldi. Ýusup diwananyň sesi söweşiň
aldym-berdimli gidýän ýerinde çasly ýaňlandy:
— Soltany goldaň!
Çingiziň ýanyndakylar onuň ünsüni Jelaled
dine çekdiler:
— Hol, öňe zomaýan dyzmaç ak atly şanyň
uly ogly!
Kagan azmly buýurdy:
— Ony diri tutuň!
Beýle buýruk Jelaleddine okgunly süýşmäge
mümkinçilik berdi. Jelaleddiniň gelşi Çingize
ýaramady. Ol arany barha ýygyrýardy. Çingiz
goşunlarynyň özüni diri gola salmak pyglynyň
bardygyny bilensoň, has-da gazaply söweşýär
di. Onuň söweş pursaty, jelladyň saklap duran
ogl und an hem göz ün i aýyrm aý an yn y gör en
Çingiziň ýene-de agtygy Müteken ýadyna düş
di. «Menem ony ýanyma alyp gidemde, şeýdip
howp-hatardan goraglaýandyryn öýderdim. Ýö
ne beýdip aman alyp galyp bilmedim. Indi bolsa
ol ýok! Beýleki agtyklarymyň hiç birisi ýüregimi
onuň begendirişiçe begendirip bilmese gerek».
Çingiz jelladyň elinden sypmaga synanyşyp
urunýan oglana sowuk nazaryny aýlady: «Ine,
Taňry meniň çekýän bagyr yzama düşünip, ag
tygymyň aryny ýerine salmaga şonuň ýaşlaryn
daky oglany elime berdi. Muňa Mütekeniň ruhy
hoş bolar. Meniňem ýüregim rahat tapar. Ogly
üçin dyzap gelýän hol atasy, goý, bilsin, ýaş ölü
miň nähili agyr düşýändigini!». Çingiz höküme
garaşyp duran jellada näme etmelidigini ümledi.
Elmydama ýanynda saklaýan jellady onuň yşa
ratyna düşünip, derrew işi bitirdi.
Bu elhenç ahwaly görüp, Jelaleddiniň gö
zi garaňkyrady, başy aýlandy. Göýä öz ýüregi
sogrulan ýaly, ýiti agyrydan ýaňa buruljyrady.
Şol pursat hem Çingiz hanyň özüni synlaýandy
gyny aňdy. Olaryň nazarlary sataşdy. Göwnüne
bolmasa, Çingiziň ýüzünde «Nätdim?!» diýen
içýakgyç ýylgyryş alamaty bardy. Jelaleddiniň
halynyň teňdigini, hüjümini gowşadanyny, gola
diri düşmeginiň ahmaldygyny görüp, Ýusup di
wana çasly gygyrdy:
— Soltan, söweşden çykyň! Başyňyzy gu
taryň!
Beýle diýilmegi Jelaleddini özüne getirdi. Ýol
daşlarynyň goldamagynda gabawdan çykyp,
maşgalasyny halas etmäge ýöneldi. Şazada
nyň başyna düşen elhenç ahwala olar ruhdan
düşüpdi. Aljyraşyp suw-sil aglaýardylar. Çingiz
hanyň leşgerleri eýýäm gämidir sallary ýakyp
hatardan çykarypdy.
Jelaleddin bärden barşyna gygyrdy:
— Derýa böküň!
Öz ýanyndan umyda beslendi: «Ýagyň golun
dan ölenden gowudyr. Belki, aňry ýüze aman
çykany bolar». Jelaleddiniň maşgalasyny ug
ratmak aladasyna mümkinçilik döretmek üçin,
onuň egindeşleri gaýduwsyz söweşýärdi. Ýöne
özlerinden onlarça esse köp leşgeriň garşysyna
durmak kyndy. Yza çekile-çekile derýanyň uçut
kenaryna çenli gysylyp gelipdiler. Olara Ýusup
diwana serkerdelik edýärdi. Hut özüniň buýur
magynda okgunly akýan derýa böken maşgala
synyň näbelli täleýi, oglunyň ölümi Jelaleddiniň
ýüreginde ýigrenç oduny tutaşdyrdy. Eger häzir
başaryp bilýän bolsa, müňlerçe Jelaleddine öwrü
lip, Çingiziň leşgerini çapym-çapym ederdi. Özüni
bolsa tanabyň ujunda iň soňky süňki galýança ata
süýredip öldürerdi. Beýle elhenç islegiň özünde
nädip döränine geňirgenýärdi. Ol özüni mert, ge
çirimli, ýyly ýürekli kişi hasaplaýardy. «Diýmek,
ýowuzlyk ýowuzlygy oýarýan ekeni». Onýança-da
Ýusup diwana oňa, söweşip ýörşüne gygyrdy:
— Soltan, derýa böküň!
Jelaleddin üçin häzir şondan ybaly çykalga
galmandy. Ýogsam gola düşüp, elhenç gyna
malara sezewar edilip öldürilmegi mümkindi.
Onsoňam aňry ýüze çyksa, maşgalasyndan bir
söý bilen halas bolany bardyr, şony taparyn diýip
umyt edýärdi.
Ýusup diwana ony gyssady:
— Eglenme, Jelal, bizem yzyň bilen bökeris!
Jelaleddiniň aty bilen aşak bökenini görüp, ol
esgerlere gygyrdy:
— Derýa böküň! Özüňizi halas ediň!
Derýa çuňdy. Çasly akýardy. Onuň bu bolşy
Jelaleddine maşgalasy babatdaky umydynyň
örän ujypsyzjadygyny ýaňzytdy. Bilindäki guşa
gydyr gylyjy ýüzmäge päsgel berýärdi. Hernäçe
agyr bolsa-da, halas etmegi gerekdi, olar arka
ma-arka atadan ogla miras gowşurylyp gelinýän
mukaddes zatlarydy.
Ýanynda duran goşunbaşylaryň birisi Çingiz
hana ýüzlendi:
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— Ony atmasak, aňry ýüze çykyp, gaçyp
gider.
Çingiz teklibi ret etdi:
— Ýok, atmaň!
Jelaleddiniň atyna ýapyşyp ýüzüp barşyny
synlap otur yşyn a öz ýan ynd an pikir öwürd i:
«Goý, ol galan ömrüni oglundan, maşgalasyn
dan jyda düşendiginiň ahmyry bilen ýaşabersin.

Jelaleddiniň duşmanyň garşysyna alyp bar
ýan söweşl eri, gaz aný an ýeňişl eri dilden-dil e
geç ip, ýurt aşyp, çar ýan a ýaýrap başlad y.
Gypjak ulamalary hem indi ol babatda ýürekde
saklaý an ýigrençl erini ýumş atdyl ar.
Çingiz hanyň howpundan hal as edip bilj ek
serkerde diý ip, goňş y ýurtl aryň käbir hök üm
darlary at-ýarag, azyk kömegini berip başlady.
Käb iris i bols a ýaga garş y bil el eş ip söweşme
gi tekl ip edend e, özün e uruş ygl an etd il er.
Jel al edd in i ýeň ip, ýurtl ar yn a ýet ip gelý än
basybalyjylaryň göz üne gowy görneris öýtdü
ler. Bu ýagdaý soltany kej ikdirdi. Ol çakl aňj a
ýurtlaryň goş unyny derbi-dagyn edip, hök üm
darl ar yn y mug yr a get ird i. Ýön e bu ýeň işl er
ýitg is iz gaz anyl anokdy. Esas y duşman bil en

MUKADDES
BORÇ

biz e aňs at düşm ez. Beýl e goş un y ekl äpsakl ap, ýurt aşyrm ak kyn mes el e. Teý ah yr y
mongoll ar biz i gözl emek niý etinden el çek er.
Şondan soň yzymyza gaýdyp gelip, göreşi öňki
terzde dowam etdirs ek gowy bol ar!
Jelaleddin oňa töwekgelçilikli, ýöne köňlün
de umyt uçgunjyklaryny döredýän teklibi aýtdy:
— Hal ypa, biz olary geçitde garş yl arys. Ol
ýol uň iki ýak as y atl y-ha däl, hatda pyý ada-da
çyk yp bolmaz ýal y bel ent baý yr bil en gurş a
lan. Özem gadymy mer kimin uzak aral ykl ara
uzap gidý är.
— Oňa Hütk öwiň ähl i goş uny ýerl eş ermi?
— Ýerl eş er. Goş unyň baş y geç idiň soňuna
ýetende, aýagy hem içine dol y girens oň, biz
oňa iki tarapyndan hüj üm edip paýhynl arys.
Öňünd en edilj ek hüj üm e sen, soňundaky
söweşe özüm ýolbaşç yl yk ederin. Baýryň ýo
kars yndan bols a nepý ag dök üp otl ap, araba
tigirl erinidir agaçl ary zyňarys. Atl ar ürk er, ba
şagaýl yk dörär. Basga düş erl er. Bu hem biz iň
bähbidimiz e bol ar. Gal an işi ýok arda goýj ak
ýaýç yl arymyz bitirer.
— Baş a bardyryp bols a, gowy pik ir!

(Hekaýa)

Menem Mütekeniň ölümini ömrüm ötýänçä ýatlap
ýaşamaly borun. Bu juda hupbatly jeza ahyryn!».
Jelaleddindir aty derýadan kynlyk bilen geçdi.
Eger-de atynyň eýerine ýapyşyp ýüzmedik bolsa,
agyr söweşden, maşgalasynyň başyna inen kysma
tyň hijranyndan halys surnugan ýagdaýda, güýçli
akyma tap getirip, aňry ýüze ýüzüp geçmek oňa,
belki, başartmazdy. Ol kenara çykyp yzyna äňeden
de, özüni synlap duran Çingizdir ýanynyň adamla
ryna gözi düşdi. Aralyk peýkam ýeterden alysdy.
Başga tär bilenem indi olar ony öldürip biljek däldi.
«Ýüzüp gelýärkäm atsalar bordy. Ýöne nä
me üçindir atmadylar ýa-da oklary sowa geç
dimikä?». Jelaleddin gylyjyny ýokaryk göterip,
haýbatly bulaýlap, özüniň ýeňilmändigini, ar
aljakdygyny duýdurdy. Muny görüp Çingiz han
ýanyndakylara tekrarlady:
— Ine, atanyň ogly şeýle bolmalydyr!
Onýança-da, derýadan atydyr esbaplary bilen
ýüzüp geçmegi başaran serkerdeleridir nökerleri
Jelaleddiniň ýanyna ýygnanyp başlady. Ynhada, Ýusup diwana sol aýagyny süýräp gelşine,
häsiýetine mahsus ruhubelentlik bilen dillendi:
— Gyltyzrajyk ýaraladylar. Bu hiç-le! Biter gider!
Jelaleddin derýa ýakasyny syryp, maşgala
syny gözlemek niýeti bilen ýerinden turdy. Ýöne
halys üşändigi hemem tapdan düşendigi üçin
yzyna ýykyldy. Kömege ylgaşyp gelen serkerde
lerden maşgalasynyň gözlegine gitmegi haýyş
etdi. Ýusup diwana olaryň yzyndan gygyrdy:
— Biz hol tokaýlyga girip, ot ýakyp, eşiklerimizi
guratmakçy. Ýene derýadan geçenler tapylsa,
jemläp alyp bararsyňyz!
— Bolýar.
Maşgalasynyň gözlegine gidenler boş dolan
dy. Muny eşidip, Jelaleddiniň ýüregi aýralyk peý
ganyndan doldy. Ýusup diwana onuň saňňyldap
duran bitap göwresini gujaklap, göwünlik berdi:
— Jelal, mert bol!
— Indiden soň mertligiň nämä geregi bar,
halypa?!
— Diňe sen däl, biziň hemmämizem ýaky
nymyzy-ýadymyzy ýitirdik. Ar ýerde ýatyr. Ony
almak üçin mertlik gerekdir!
Şondan soň Jelaleddin biraz köşeşip, özüni çus
lady. Günüň dowamynda bolup geçen ahwallara iç
gin düşünmek isläp, olary hyýalynda ýamaşgandan
janlandyrdy. Çingiziň beýle ýowuzlygyna haýran
galdy. «Onuň ýüregi ýokmuka? Ýa-da bar bolsa-da
daşdanmyka? Ine, soňky demde özlerini derýa ok
lap, onuň gazabyndan aman sypanlar bilen ol indi
näme edip biler? Goşunyň uly bölegi gyryldy. Bu
ýeňilmekmi? Göräýmäge şeýle. Häzir duşmanlar
«Horezmi syndyrdyk» diýşip, gyýa gözlerini has-da
beter bürüşdirip, begenişip, şady-horramlyk edip
mes bolýandyr. Ýurdy olardan halas edip bilmedim.
Maňa ynam bildirdiler. Şony ödemegim gerekdi.
Ýöne başarmadym. Belki, henizem giç däldir?».
Onýança-da, Ýusup diwana oňa ýüzlendi:
— Soltan, indi nätmeli borus?
Halypasynyň bu sowaly ýönelige bermeýä
nine ol düşündi. Serkerdelerdir esgerler onuň
bellibir sözüne garaşýardy. Jelaleddin kesgitli
jogap berdi:
— Söweşeris! Az bolsak-da, gorkup durmarys.
Ýurdumyzy tozdurany, öýümizden, maşgalamyz
dan aýra salany üçin Çingizi puşmana getiris!
Ýerli-ýerden makullap baş atdylar:
— Bizem şeýle pikirde!
— Söweşeris!
— Ar alarys!
Jelaleddin minnetdarlyk bildirdi:
— Sag boluň! Ruhdan düşmejek bolalyň. Biz
Çingiziň üstüne däl-de, ol biziň üstümize geldi.
Ýerimizi-ýurdumyzy yzyna alýançak, bu belany
dep edýänçäk söweşeris. Bu biziň sütem-zorlu
ga sezewar bolan halkyň öňündäki mukaddes
borjumyzdyr!

Kerim GURBANNEPESOW,
Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

garpyşmaly güýji tapdan düşürýärdi. Şeýle-de
bolsa, ol garaşmadyk ýerl erinde gapyl çoz up,
duşman goşunyna ylla sürä giren gelegurt ýaly
dar aýardy. Olaryň bas yp alan ýerl erinde go
ýan dikmel eriniň baş ynda gowga turuzý ardy.
Jel al eddiniň gaçha-kow häs iý etl i çoz uşl ary
Çingiz hanyň barha gaharyny getirýärdi. Onuň
ýog una ýanmak üçin öz barý an esas y ýöriş
ugr un y üýtg etm eg iň em bähb its iz bolj ag yn a
düşüný ärdi. Jel al eddiniň bell ibir düşl eg-mes
gen i ýokd y. Nir ed ed ig i bar ad a jans yzl ar yň
get irýän habarl ary nätak yk bolguçdy. Bas yl yp
aln an ýurtd a ýagynyň süt em ind en bez ig en
halkyň adaml ary mümk in bol an ýagdaý ynda
Jel al edd in i gold am ag a çal yşý ard y. Çingiz
hanyň goş un her ek et i, ýurd un a ugr ad ylý an
mal-mülk, haz ynal y kerwenl er barada habar
ýet irý ärdil er. Jel al eddin bols a olaryň üstüne
duýd ans yz dök ül ip, etj egini edý ärdi.
Ahyrs oň y Çing iz han onuň gözl eg in e uly
goşun ibermegi makul bildi. Ol otuz müňlük uly
goşuna Şyhy Hütköw diýilýän serkerdesini go
şunb aş y bell edi. Kaganyň beýtmes i ýönel ige
däld i. Şyhy Hütk öw türk i halk yý etl eriň garş y
syn a aýratyn bir ýowuzl yk bil en söweşý ärdi.
Öz ady din i ygt yk ad a dah yll yl yg y aňl ats a,
Hütköw — olaryň şiwe dil inde «oýtak», «ýer
öýjagaz», «köwek hütdüjek» diýmekdi. Ýalazy
gypjak sähral arynda gylý aldyr dowar yzynda
ömr ün i ötürý än uýg url ar üçin beýl e ýerl er iň
gad yry uludy. Çapgyn şemall y, aýazl y gij el eri
şonda ýatyp geçirýärdiler. Çagalaryna Hütköw
adyn y hem şonuň üçin daký ardyl ar.
Hütk öwiň yhl asl yl ygy Çingiz hanyň göz üne
ilip, käte öwüp adyny tutýandygy üçin, beýleki
goşunbaş yl arda oňa bol an ýigrenj i döredipdi.
Şyhy Hütk öwiň uly goş un bil en özüni ýok
etm ek üçin ýetip gelý ändigi baradak y habary
olar yň pygl yny bil en dess ine özüne mährem
kişiler Jel al eddine ýetirdil er. Onuň geçj ek ýo
lun yň salgys yny aýtdyl ar. Bu barada eşidip,
Ýusup diwana oňa şeýl e tekl ip etdi:
— Jel al, belk i, haýs ydyr bir alys, dostana
ýurda gidip, şol ýerde garaşarys. Otuz müňlük
dokuzy düzüw goşunyň garşysyna söweşmek

Söweş Jel al eddiniň çak ediş terz inde gitdi.
Duşman gany geçidiň pese inýän ýerinden jo
ralanyp akdy. Goşunyň orta gürplerinde bolsa
ýangyn döräp, atl ar ürk üp, biri-birini basgyl ap
hel äk etdi. Ýaýç yl ar hem ýaýl aryny ýetiş ibildi
ginden işl etdi.
Ýus up diw an an yň agyr leşg er iň baş yn y
çek ip, gar a atyň üst ünd e gaýş ar yp gelý än
Şyhy Hütk öwiň boýnuna ezberl ik bil en zyňan
kemendi hem iş bitirdi. Ony öz aral aryna süý
räp getirip, goş uny dol y gyrý anç al ar bir çetde
daňyp sakl adyl ar. Söweş şowl y soňl anans oň,
Jel al eddin ony boş atmakl aryny buý urdy:
— Goýberiň, gits in!
Şyhy Hütköwi atyna ters oturdyp, el-aýagy
ny daňyp, sagrys yna bir gamç y çaldyl ar:
— Güm bol!
Onuň atyň ardyna ýapyrylyp, saňňyldap bar
şyny görüp, Jel al eddin ol babatda geç iriml il ik
etmeginiň sebäbini düş ündirdi:
— Goý, Çingiz han bu ýeňşimiziň habaryny
Hütk öwiň hut özünden eşits in. Şonda Çingi
ziň ýüz-göz üniň nähil i üýtgej egini göz öňüne
getirmek maňa lezz et berý är.
Kagana Şyhy Hütk öwiň goş uny gyrdyryp,
sopbaş özüniň dol anandygyny, huz uryna gir
mäge erada soraý anyny aýtdyl ar. Çingiz han
gul agynyň eşidenine ynanmak isl emedi. «Ol
otuz müňl ük goş un y näd ip gyr yp bild ik ä?».
Soňra Jel al eddiniň garş ys yna kell ek es er jan
syzlary ulanmagy, onuň başyna bir torba altyn
bermekç idigini halk yň içinde ygl an etdirmegi,
bölejik-bölejik gözleg toparlaryny goýbermegi,
oňa gol ýapýan ýurtlaryň tumşugyna kakmagy
niý etine düwdi.
Şyhy Hütköw Kaganyň çadyryna giren des
sine dyz a çökdi. Emedekl äp biraz öňe süýş
di. Onuň gurbaga kibi ýak yms yz omadakl ap,
ýüz-göz üni eňş edip gelş i Çingiz iň myrryhyny
atl andyrdy. Gaharyny aňrybaş derej ä ýetirdi.
Elmydama ýeňiş ýar bol up ýören Şyhy Hüt
köwde beýl e ýürekbul aýj y gözden düşmäniň
bardygyny bilmeý ärdi.
Ony diňl emek hem isl emän, gapyda duran
janpena azml y buý urdy:

«Edebiýat we durmuş»

Edebiýat işine baş goşýanlar y hem
esgerler bilen deňeşdirmek bolar. Olar
hem, ilkinji nobatda, durmuş meýda
nynda özlerini bişişdirmelidirler, mu
kaddes menzilleri ýadawsyz, täsginsiz
geçm äg e taýý arl ykl y bolm al yd yrl ar,
şonuň gapdaly bilen bolsa öz halkynyň,
edebiýatynyň tar yhyny, ähli asylly däp
lerini oňat özleşdirmelidirler.
***
Her bir ýaz yj yny aýr y-aýr yl ykd a
haýsy mesele gyzyklandyrsa-da, olar yň
hemmesini bir çukura tüýkürdýän esa
sy bir zat bar. Oňa bolsa adam diýilýär.

Ýazyjynyň eserinde adam ykbaly bilen
gyzyklanylmaýan bolsa, şol esere çeper
eser diýmek bolmaz. Diýmek, çep er
edebiýatda näçe dürli tema, näçe dürli
mesele bar bolsa-da, olar yň hemmesi
birigip, ýalňyz bir meselä — adam yk
baly mes elesine syr ygýar. Ýazyjynyň
zähmetiniň hormatlydyg ynyň, şol bir
wagtyň özünde-de örän agyrdyg ynyň
syr y-da şunda bolsa gerek.
***
«Durmuşy öwrenmek», «durmuşa
içginlik» diýen ýaly sözleriň edebiýat
äleminde ýyg y-ýyg y gaýtalanmag ynyň

ullakan sebäpleri bar. Ýazyjy durmuşyň
jümmüşinde gaýnamaly, döwür bilen
aýakdaş ädimlemeli.
***
Ýazyjynyň borjy — adamlarda be
lent adamkärçiligi, ýokar y ahlaklylyg y
terbiýelemek. Okyjylarda şeýle sypaty
terbiýel emel i adamyň özün iň näh il i
belent sypatlar ynyň bolmalydyg y ha
kynda gürrüň gidýär. Sebäbi ýazyjynyň
elinde adam ýüregine, adam beýnisine
has üýtgeşik täsir edip bilýän çeper när
se bar. Hemme sözler, hemme reňkler,
hemme yslar ýazyjynyň erkinde. Ýöne

— Jell ady çagyryň!
Şyh y Hütk öw göz ün iň ýaş yn a düwn üg ip
mydyrdady:
— Rehim ediň!
Çingiz han gazap bilen gygyrdy:
— Gap yl! Otuz müňl ük goş un y gyrd yr yp
gelen şagal hiç bir rehim-şepagata mynasyp
däldir!

4
Duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz garpyşykda ýada üstlerine gapyllykda çozanlarynda, olaryň
düý el i kerw end e, öküz goş ulg y arab al ard a
ýurtl ar yn a ýoll aý an olj al ar yn y gol a sal anl a
rynd a, üýtg eş ik atl ar, gow y ýas al an ýar agesb apl ar, gymm at bah al y şaý-sepl er, şah y
mat al ar, alt yn-küm üş, mis pull ar, sam yrd yr
gund uz der il er i, ýen e-de köp zatl ar ele düş
ýärd i. Jel al edd in eger-de olj a paýl aş yg yn y
ýat yrs a, ond a goş un yň agl ab a böl eg in iň dar
gap gitm eg i mümk ind i. Olar y sakl am ak üçin
garş ys yn a güýç ulanm ak bols a öz aral ar yn
dak y uruşl ar yň turm ag yn a get irj ekd i.
Ýag y geç en ýerl er iň adaml ar y üýtg äpd i.
Ýurtl ar yn y elind en alan, jan yň y jäh enn em e
ýoll am ag y hiç zatç a görm eý än, üst-baş ynd an
kir iň ysy aňk ap dur an bu bör üg öz gelm iş ek
ler iň ind i aňs at-aňs at gitm ej ekl er in e düş ün
ýärd il er. Durm uş yn y, hüý-häs iý et in i şoň a
kyb apl aşd yrý ard yl ar.
Ýaş aý yş şertl er i amats yz ýal az y sähr al yk
dan gel en mong oll ar bas yp alan ýurtl ar yn yň
oňaýl yd yg yn y gör üpd il er.
Çingiz hanyň goşunlaryny ýek ýigren
ýärdiler. Olar yň gyl yç göt erm äg e ýar aml yl ar y
Jel al edd in iň goş un yn a girý ärd i. Bu bul aş yk
ýagd aýd an baş alyp çykm ak Jel al edd in e aň
sat düş en okd y. Ony gold aý an ýurtl ar yň san y
barh a azalý ard y. Yzyg id erl i goltg y ber ip dur
mag a ýagd aýl ar y hem ýet en okd y. Duşman
ýörişleriniň başlanmagy bilen, Çynma-Çyndan
Pak ist an a, Hind ist an a, arap ýurtl ar yn a, gün
bat ar ýurtl ar: Rum a, Per eň ist an a, Ýun anl ar a,
Alamanlara, Wenesiýadyr Watikana çenli ýaý
raý an söwd a arag atn aş yg y boz ul ypd y. «Biz
solt an Jel al edd in iň nök erl er id ir is» diýş ip, oňa
asla dah yly ýok, zorluk bilen paç ýygn ap, ýol
urup ýören garakçy toparlar hem döräpdi. Olar
ilat aras ynd a solt an yň abr aý yn y ýer e çalý ar
dyl ar. Oňa ýigr enç dör edý ärd il er.
Keseki ýurt leşg er i birg id en günd og ar ýurt
lar yn y dyz a çök er ip, günb at ar ýurtl ar yň hem
bos ag as ynd an girm eg i niý et edin ip, gyl yçl a
ryn y bul aýl ap, gyk uwl aş yp, süýş üp barý ard y.
Jel al edd in olar yň paç ýygn am ak, düzg ün-ter
tib e göz-gulak bolm ak üçin yzynd a belläp gi
den dikmeleriniň garamagyndaky goşun bilen
bat yrg aý garp yşý ard y. Çingiz hanyň goşuny
bolsa Jelaleddiniň başyna baýrak goýup, göz
legine dört ýüz, bäş ýüz atly ibermegi, jansyz
lar y ulanm agy dow am etd irý ärd il er.
Haş al ot kim in barh a örň eý än mong ol
hökm ür ow anl yg y bil en gaçh a-kow uruş alyp
barm akd an Jel al edd in ind i hal ys surn ug ypd y.
Niç ik surn ugm as yn?! Bell ibir wat ans yzl ykdüşlegsizlik, öýsüz-öwzarsyzlyk ýowuz zatdy.
Onuň häz ir gaýd uws yzl yg yn y, merd ems il ig in i
sakl aý an ýek e-täk güýç — synm az erk id i. Ol
özüne Perwerdigäriň beýle pugta erk berenine
haýran galýardy. Goşuna argynlyk, göwnüçök
günlik aralaşypdy. Aňyrsynda gutarnykly ýeňiş
gör ünm eý än söw eşl erd en bez bol upd yl ar.
Häz ir hem Jel al edd in iň baş alad as y goş un yň
içind äk i agz yb irl ig i sakl am akd y. Näl ets iňm iş
agz al al yk häl i-şind i ýüz e çyk yp, göwn üç ök
günl ig e düş ürý ärd i. Goş un a bol an ynam yn y
gowş adý ard y. Elm yd am a ýan ynd a göt erý än
Isg end er nub an yň ömür beý an y hakd a ýaz y
lan kitaby öwran-öwran okap, agzybirligi nädip
gaz an yp bolj ag y bar ad ak y sow al yň jog ab yn y
gözl eý ärd i. Ýön e ol ýazg yl ar Isg end er iň şöh
ratl y ýör işl er i hakd a bol up, ond a agz yb irl ik
bab atd a deg erl i zatl ar ýokd y.
«Mong oll ar näd ip beýl e ýurt, agyr goş un
dör ed ip bild ik ä? Agz al al yk eden i, goş un a
gowş akl yk sal an y kimd ig in e ser etm ezd en,
agyr jezalara sezewar edýändikleri üçinmikä?
Agz ybirl igi beýdip gaz anmak oňat çykalg a-ha
däl! Agz yb irl ik hiç bir zorl uk-süt ems iz bols a
gowy». Şeýle pikirlere berlip oturan Jelaleddi
niň çad yr yn a Ýus up diw an a howl ukm aç gird i:
— Jel al, beg ençl i hab ar bar!
— Näm e hab ar?
— Çing iz han ölüpd ir.
— Ol ganh or ölüpd ir diýs en e... Ol ölen
bols a, biz ind i söw eş ip bilý än im iz i kim e su
but eder is?
— Halk a sub ut eder is!
— Dogry aýdýaň, halypam! Seniň şeýle diý
jeg iň i bilý äd im. Çing iz öls e-de, onuň yzynd a
süls ad y gald y. Biz olar bil en gaýd uws yz sö
weşeris! Ýurdumyzy duşmanlardan azat edip,
asud a, nur an a durm uşd a ýaş ar ys.

atly kitabyndan

şol sözleri, reňkleri, yslar y ýerbe-ýer
goým ag y baş arm ak gerek. Şeýtm ek
üçin bolsa zehin gerek, onuň gapdaly
bilen hem ýadawsyz zähmet gerek.
***
Dünýäniň hiç bir edebiýaty bir-birin
den üzňelikde ýaşap bilmez. Ýazyjy haý
sy dilde ýazsa ýazsyn, tapawudy ýok, ol
öz döwrüniň sesi, gulagy, gözi bolmaly.
Edebiýat diňe şeýle bolanlyg ynda ha
kyky edebiýat bolup bilýär. Adamlar yň
reňki, dili biri-birine meňzeş bolmasada, olar yň maksadynda, arzuw-niýetle
rinde köp meňzeşlikler bar.

***
Söz diýen zadyň nähili gudratynyň
bardyg y barada Gündogar şahyrlar y
nyň aýdan ajaýyp sözleri bar. Rudaki
özüne şeýle diýýär: «Men bu dünýä weli
ýaly bolup gelen adam, diňe hakykaty
ýaýratmaly adam». Jamy şeýle diýýär:
«Eger seniň sözleriň hakykat bilen bag
ry badaşan bolsa, olar hemişe gözeldir,
hemişe diridir».
Magtymguly şeýle diýýär:
Taraşlap şaglatgyl köňle gelenin,
Senden soňkulara ýadygär bolar.
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— Halk ymyz yň Oguz han, Gork ut ata, Gör ogl y, Alp Arsl an, Jel al edd in
ýal y mill i gahr ym anl ar y merd an al yg yň nusg as yd yr. Düný ä halkl ar yny
par ah at, agz yb ir, asud a ýaş adý an beý ik güýç hem şeýl e gahr ym anl ar yň
orn un a ähm iý et ber ilý änl ig ind ed ir, olard an gör eld e alyný anl yg ynd ad yr.

T

ürkmen halkynyň taryhyna ser salanymyzda,
dünýäde beýik şan-şöhrata eýe bolan, watan
söýüjilikde, edermenlikde hem gaýduwsyzlyk
da nusga alarlyk şahsyýetleri kemala getiren
halkdygy bellidir. Şeýle nusgalyk şahsyýetleriň
biri-de Jelaleddin Meňguberdidir. Hormatly Prezidentimiz
bu watansöýüji serkerdäniň mertligini, edermenligini

TARYHY ŞAHSYÝETLER
goşunynyň üstüne ýeňliş howpy abanan mahaly sag
ganata serkerdelik edýän Jelaleddin birnäçe atlysy bilen
ýardama gelýär we uly garşylyk görkezip, mongollary
yza çekilmäge mejbur edýär.
Jelaleddin Horezmşa 1221-nji ýylyň başynda agyr
şertlerde 300 sany atlysy bilen Garagum sährasyndan
16 günlük ýoly bir hepdede geçip, Gürgençden Nusaýyň
etegine gelýär. Horezmşa şol ýerde ýerleşen 700-den
gowrak mongol atlysyny görüp, ýadawlygyna garamaz

BATYRLYGYŇ
BELENT
NUSGASY
«Mertler Watany beýgeldýär», «Atda wepa-da bar,
sapa-da», «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap
larynda, «Döwlet guşy» atly romanynda uly hormat we
buýsanç bilen ýatlap, ýaş nesillere Watany söýmekde
ondan görelde almagy ündeýär.
Jelaleddin Horezmşa türkmenleriň Anuşteginler nesil
şalygynyň (1097 — 1231 ý.ý.) iň soňky hökümdarydyr.

dan, olaryň üstüne çozýar we mongollary derbi-dagyn
edýär. Bu mongollaryň ilkinji ýeňlişidi.
Mongollar bilen Jelaleddiniň goşuny 1221-nji ýylda
Perwan diýen ýerde çaknyşýar. Iki günläp dowam eden
söweşde Soltan Jelaleddiniň goşuny mongol goşunynyň
hüjümini yza serpikdirip, duşmany gaçmaga mejbur
edýär. Netijede, mongollaryň 30 müňlük goşuny derbidagyn bolýar. Bu söweşde Jelaleddin edermenlik bilen
söweşe girip, esgerlerini ruhlandyrypdyr.
Jelaleddin özüni diňe başarnykly goşun baştutany hök
münde tanatman, eýsem, uly söweşjeň ukyba eýedigini
subut eden serkerdedir. Atamälik Juweýni onuň ýeke
özüniň bäş sany keseki ýurtly esgerlere garşy söweşip,

olaryň hötdesinden gelendigini ýatlaýar. Meşhur taryhçy
Yzzeddin ibn Esir «Kämil taryh» atly eserinde: «Soltan
Jelaleddin mongollary ýeňen we musulman ymmatyny
birnäçe ýyllap mongollaryň talaňçylygyndan goran ýeketäk serkerdedi. Jelaleddin Horezmşanyň ýeňşi ähli mu
sulmanlaryň ýeňşi boldy» diýip, buýsanç bilen belleýär.
Ýüzbe-ýüz gazaply söweşlerde ençeme gezek üstün
çykan türkmen serkerdesi Jelaleddin Miýýafarykynda
(Türkiýäniň häzirki Silwan şäheri) hyýanatçylykly öldü
rilýär. Miýýafarykyn hökümdary Muzaffareddin Eýýuby
ony hormat bilen jaýlaýar.
Damaskyň hökümdary Mälik Eşref Eýýuby Jelaleddin
bilen öz arasynda bolan gapma-garşylyga garamazdan,
onuň ölüm habaryny eşidende: «Alla kasam bolsun!
Jelaleddiniň wepat bolmagy bilen mongollar biziň ýurt
larymyzy aňsatlyk bilen eýelärler. Jelaleddin Horezmşa,
göýä biz bilen äjit-mäjitleriň arasyndaky bent kimindi»
diýýär. Taryhçy Atamälik Juweýni: «Jelaleddin soltan
altyn eýerini tagt, keçäni düşek, demir sowudyny lybas,
tuwalgasyny bolsa täç edinen hökümdardy» diýip belle
ýär. Şu ýerde bellemeli esasy zat, Juweýni mongollara
gulluk eden hem bolsa, soltan Jelaleddine bolan hormat
we buýsanç duýgularyny gizlemändir. Soltanyň kätibi
Nesewi bolsa: «Hatda asmandaky dolan Aý dyrnaçaklap,
ýüzüni pers-ala edäýeninde-de mamlady, soltan Aý bilen
Günüň dady-perýat edip, bagyranyna degýän soltandy!..»
diýip, soltanynyň ölümine bolan gynanjyny beýan edipdir.
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary neti
jesinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Dil,
edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hazynasynyň
üsti yzygiderli ýetirilýär. Şolaryň arasynda beýik taryhy
şahsyýetimiz Soltan Jelaleddine bagyşlanyp ýazylan
Muhammet ibn Ahmet Nesewiniň «Soltan Jelaleddin
Meňguberdiniň ömür beýany» atly golýazmasynyň Pariž
hem-de Britan nusgalary hem saklanylýar.

Kakajan JANBEKOW,
TYA-nyň Magt ymguly adyndaky Dil,
edebiýat we milli golýazmalar institut ynyň alym
kätibi, taryh ylymlarynyň kandidat y.

Reň açar hoş saýaly
Seniň ysyň hoşdan bugdaý.
Ekip kemala getiren
Kimdir seni başdan bugdaý?!

Mätäji «Ekip kemala getiren // kimdir
sen i başd an bugd aý?!» diý en rit or ik i
soragy bermek bilen, okyjyny bugdaýyň
kemala getiriliş taryhy barada düýpli oý
landyrýar. Biz muny dünýäniň döreýşi
hakyndaky gadymy hekaýatlardan bilýä
ris. Şol hekaýatlaryň wakalary kyssasy
şekerden datly «Kysasyl enbiýa» kita
bynda beýan edilýär. Bugdaý owalynda
beh işd i nygm atd yr. Ony ilk inj i bol up
Adam aleýhissalam ekip kemala getirip
dir. Bu wakany beýan edende Nasreddin
Rabguzy «Kyssasy Rabguzy» kitabynda
iki hili rowaýata salgylanypdyr. Şolaryň
birinde şeýle diýilýär: «Jebraýyl aleýhis
salam üç däne bugdaýy getirip, şonuň
iki dänesini hezreti Adama, bir dänesini
hezreti Howa berdi. Ikisi olary ýere ek
diler. Ol gijara çenli ýetişip bişdi. Adam
aleýh iss al am yň eken i bugd aý bold y.
Hezreti Howanyň ekeni arpa boldy. Ar
pa jennetde ýokdy. Ol wagtdaky bir gün
häzirki döwrüň bir ýylyna deňdi. Bugdaý
şeýle köp boldy...».
Rowaýatdan belli bolşy ýaly, bugdaý
ekip ýetişdirmek Adam atadan miras galan
gadymy kärdir. Bu asylly kär adam per
zentlerine nusga bolup galypdyr. Bugdaý
tohumy müňlänsoň, Adam ata ony Ýer
ýüzüne ekipdir. Bu ýordumda Magtym
guly Pyragynyň goşgy setirlerinde hem
gabat gelýäris:

Owwal Adam dünýä indi,
Bu dünýäni ekip geçdi.
Her pygamber bir kesp açdy,
Kesbin mydam edip geçdi.

diýmek, bugdaý ýetişdirmek Adam ata
kesp bolupdyr. «Bugdaý» goşgusynyň
matlagy şeýlekin mazmuny özünde jem
leýär. Goşgynyň soňky bentleri daýhanyň
bugdaý ekişi, ony kemala getiriş yzygider
ligini beýan edýän setirlere syrygýar:

Ujallap peliň başyna,
Tohum goýbermän daşyna...

Mätäjiniň ýaşan döwri türkmen halky
nyň çylşyrymly jemgyýetçilik durmuşyna
gabat gelipdir. Agyr durmuş şertleri bilen
daýhançylyk kärine hötde geläýmek her
kese başartmandyr. Bu köp zähmeti ta
lap edipdir. Daýhan sepilen tohumy yrýa
etmezlik üçin sürlen ýeri ujallap çykýar.
Özi bilen birlikde gapydaky mal-gara-da
agram düşýär:

Berk tutup ýaby goşuna
Günde ekdim üçden bugdaý.

Bugdaýa suw tutmak — bu dilde aňsat,
keşden suw çekmegiň hem hysyrdysy ýe
tik bolupdyr: Daş ýanyndan malyň güýdüp,
//Gatnawyň kän gelip-gidip,// Elmydam
enjamyň edip, //Suw berer men keşden
bugdaý//.
Ýer sürüp, tohum sepip, keşden suw
tutanyň bilen işler tükenmez. Işiň ulu
sy ind i bard yr. Ynh a-da, aňz akl y gyş
gykuwlap geler. Aýazly günleriň tupangaý ynd an — togs an yň haý-haý ynd an
aman sypmak aňsat däl. Mal-garasyny,
ekinini sowuga aldyrmajak bolup, daý
han gara başyna gaýdyr. Zähmetkeş ilat
gyşyna zähmete gaýym, işde çulumdyr.
Işiň mähnetine garamazdan, ata-baba
larymyz toprakdan maňlaý derini aýa
mandyrlar. Olar agyr günleriň jyzlanyň
ömri ýaly geçip gitjekligine, ýagşy gün
leriň geljekligine berk ynanypdyrlar. Be
ýik ýaşaýşa söýgüden dörän şol ynam
halk ym yz y hal asg är daň a ýet ir ipd ir.
Gyş pasl yn yň zähm et i daýh an a has-

AKS AR AÝ DIŇ I

Geçmişimiziň şaýady bolan taryhy
ýadygärliklerimiziň biri hem Daşoguz
welaýatynyň Görogly etrabynyň Ak
saraý geňeşliginiň çägindäki Aksaraý
diň ýadygärligidir. Görogly etrap mer
kezinden 16 kilometr günortada ýer
leşen bu taryhy ýadygärlik binagärlik
gurluşynyň aýratynlygy, başga ýerde
gabat gelmeýändigi bilen tapawut
lanýar. Aksaraý diňiniň gurluşygyna
syn edeniňde, ol älemiň dört tarapyny
aňladýar. Bina iki gatdan ybarat bolup,
birinji gaty girelge hökmünde hyzmat
edipdir, ikinji gaty dört tarapy açyk arka
şekilinde gurlupdyr. Olaryň depesin
de bolsa gümmez ýerleşipdir. Taryhy
çeşm eler e salg ylansak ýad yg ärlik
XI — XII asyrlara degişli bolup, Beýik
Ýüpek ýolunyň günortadan demirgazy
ga tarap geçýän ugrunda ýerleşipdir.
Bu bina barada ilkinji bolup rus
alym y A.Baç insk iý gyz ykl an ypd yr.
A.Baçinskiý ýadygärligi doly öwrenip,
ýadygärligiň öz döwründe durmuş

da çökder gelipdir. Çünki bugdaýynyň
düýp almagy gyşdan bolupdyr. Bu çak
daýhan bugdaýa yhlas etmese, bugdaý
daýhana: «Sen meni palçyga garsaň,
men seni gylçyga gararyn diýermiş» ýada bugdaý: «Bek bolmasaň, saralamda
sary öküziňi, gyzaramda gyzyl öküziňi
iýersiň» diýenmiş:

bar. Ol degirmençiniň, döwekçiniň ygty
ýaryna berler. Öz döwründe bugdaýyň
towzasy bir garyşdan bolupdyr: «Her bir
başyň bäş hanadyr// Towzaň bir garyşdan
bugdaý».
Şeýdip, daýhan yhlasyndan, birleşen
gollaryň güýjünden börküldäp duran ak
un taýýar bolar, saçaklar mele-myssyk
Ýatma sowuk-aýaz görüp,
nandan dolar. Il-gün bu bagty ýüze sylar.
Çüýremez düýbüň suw urup,
Bugdaýyň kemala gelşine diňe daýhan
Ne ýatyp sen penjäň gerip,
düşüner. Zähmetiniň niçik gymmatlygy
Düýp almagyň gyşdan bugdaý —
hem onuň bir özüne bellidir. Çünki ekýän
diýip, Mätäjiniň janykmasy şol sebäplidir. özi, orýan özi, emgenip, azabyny çekýän
Bugdaýyň düýp almasy, soňundan boý özi. Daýhan üçin bugdaý ununyň bahasy
almasy daýhan işiniň iň agramly bölegi na ýetme ýokdur.
bolupdyr. Bu işde daýhanlar Babadaý
Emgegiň ýok paýdar paýa,

kyssasy
hanyň ýardamyny, Dawut pygamberiň
howandarlygyny, Burkut babanyň medet
bermegini, Allatagalanyň özüniň kerem
etmegini isläp, ýagşy dilegde bolupdyr
lar. Nakyllarda hem: «Bugdaýy Hakdan
dile, jöweni — dersden» diýilmegi ýöne
ýere däldir.
Bugd aý ýen e aýd arm yş yn: «Bäş
aýda bir garyş, bir aýda bäş garyş öse
rin». Nakyllaryň aglabasynda bugdaýyň
özüniň dile getirilmegi, ynsan oglunyň
bugdaý hasylyna kepil geçip bilmeýän
liginiň, onuň Hak tarapyn berilýänliginiň
güwäsidir.
Güýz ekilip, gyşy bilen gar astynda

Sen barkaň san ýok arpaýa.
Bäş batmany bir rupyýa
Ýylda nyrhyň başdan bugdaý.
Keremli topragyň ak bugdaýy ýedi aý
daýhan guwanjydyr, dünýäniň genjidir.
Heý-de dünýä genjini arpadyr mäş-bü
rünje deňäýmek bolarmy?! Dogry, olar-da
ýagşy nygmatdyr, emma hiç birisi bugdaý
nanyň ornuny tutmaz:

Mätäji diýr, dünýä genji,
Ýedi aý daýhan guwanjy.
Ýagşy diýrler mäş-bürünji
Kem dälsiň hiç aşdan bugdaý.

Mätäji «Bugdaý» goşgusynda daýha
nyň bugdaý kemala getirişindäki her bir

«

Ol nesilşalygyň taryhynyň çylşyrymly döwründe höküm
darlyk edip, Watana wepadarlygyň, gaýduwsyzlygyň,
edermenligiň, ynsanperwerligiň ajaýyp nusgasyny gör
kezen şahsyýetdir.
Anuştegin beýik seljuk-türkmen soltany Mälik şa tara
pyndan onuň köşgünde taştdarlyk wezipäni alyp baryp
dyr. Bu wezipä diňe ynamdar adamlar bellenilipdir. Soňra
oňa Horezmde şihne (häkim) wezipesi ynanylýar. Orta
asyr ýazuw çeşmelerinde Anuşteginiň asly oguzlaryň
begdili boýundandygy nygtalýar. Bu barada Reşideddin
Fazlulla, Hafyz Ebru, Ýazyjy ogly Aly, Salar baba, Abul
gazy ýaly taryhçylar öz eserlerinde ýatlap geçipdirler.
Bu taýpanyň häzirki günümize çenli türkmen tireleriniň
arasynda öz adyny saklap galmagy-da aýdylanlara de
gerli subutnamadyr.
Jel al edd in Meňg ub erd in iň dogl an wagt y bar ad a
henize çenli takyk maglumata gabat gelinmedi. Ol
taryhy çeşmelerde Meňguberdi ýa-da Meňburun ady
bilen tanalýar. Orta asyr arap taryhçylarynyň agla
bas y, galybers e-de, Jelaleddin bilen bagly ylm y iş
ýazan soňky arap alymlary, Faruk Sümer ýaly türk
hem-de Claude Cahen we D’ohsson ýaly ýewropaly
alymlar bu ady «Meňguberdi» görnüşinde ýazypdyr
lar. Beýik gündogarşynas alym W.W.Bartold hem bu
ady «Manguberti ýa-da Manguberni» diýip okapdyr.
Mengu ady gadymy oguz dilinde baky, ebedi diýen
man yl ar y aňl adý ar. Onuň man ys y türkm en dil ind e
ulanylýan Hudaýberdi, Allaberdi atlaryna laýyk gelýär.
Jelaleddin Horezmşa ýaşlykdan harby tilsimleri öw
renip, deň-duşlarynyň arasynda özüniň batyrlygy bilen
saýlanypdyr. Taryhçylar Reşideddiniň (1247 — 1318 ý.ý.)
we Juweýniniň (1226 — 1283 ý.ý.) ýatlamagyna görä,
onuň söweşjeň ukyby, gaýduwsyzlygy, mongollar bilen
Alaeddin Muhammediň goşunynyň arasynda bolan ilkinji
çaknyşykda ýüze çykypdyr. Bu söweş Otrar wakasyndan
öň 1216-njy ýylda Çingiz hanyň ogly Juçynyň baştutanly
gyndaky goşun bilen bolup geçýär. Söweşde mongollar
soltan Alaeddin Muhammediň duran ýeri bolan goşunyň
merkezine hüjüm edip, olary asgynladýarlar. Soltanyň

«

«

Soltan Jelaleddin mongollary ýeňen we musulman ymmatyny birnäçe ýyllap
olaryň talaňçylygyndan goran ýeke-täk serkerdedi. Jelaleddin Horezmşanyň ýeňşi
ähli musulmanlaryň ýeňşi boldy.

T

ürkmen nusgawy edebiýatynyň
görnükli wekili Annagylyç Mätä
jiniň döredijilik dünýäsi özboluşly
çep erç il ik der ej es i bil en tap a
wutlanýar. Şygyrlaryň mazmun
çuňlugy janly durmuşdan gözbaş alýar.
Biz muňa şahyryň «Bugdaý» şygrynyň
mysalynda aýdyň göz ýetirýäris.
Mätäjiniň «Bugdaý» goşgusy — daý
hanyň ýürek aýdymy. Şygryň mazmuny
bugd aý kyss as yn y, daýh an zähm et in i
beýan eýleýär. Şahyr daýhan dili bilen
dür saçýar.
Goşgy bentleri «bugdaý» redifi arkaly
baglanyşýar. Redif — şygryň mazmunyny
bitewüleşdirýän, ony herekete getirýän
güýç. Edebiýatçy alym Amannepes Şyh
nepesowyň aýdyşy ýaly, «Redif — şyg
ryň generatory». Goşgynyň matlagynda
bugdaýyň döreýiş taryhyndan — gadymy
köklerinden söz açylýar:

Mätäji «Bugdaý» goşgusynda daýhanyň bugdaý kemala getiri
şindäki her bir hereketini gözden salman, jikme-jik beýan edýär.
Şahyr muny okyja daýhançylygy öwretmek üçin däl-de, eýsem,
bugdaý nanyň gymmatyny, daýhanyň daban azabynyň gadyry
ny bildirmek üçin şeýdipdir. Ýogsa il-güne ozaldan mälim bolan
hereketleri şygra salyp aýtmakda many bolarmydy?!

«

Türkmenistanyò Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

yzgary ýeten bugdaý dänesi ýere ýyly
girende, gögerip ugrar. Boý alan ýaşyl
maýsalaryň ýaz ýagşy düýbüni ezer. Bu
görnüşe daýhan göwni göteriler:

Baran ýagar düýbüň ezip,
Göwnüm seýran eder gezip,
Bäş hanadan başyň düwüp,
Gök salar sen daşdan bugdaý.

hereketini gözden salman, jikme-jik beýan
edýär. Şahyr muny okyja daýhançylygy
öwretmek üçin däl-de, eýsem, bugdaý
nanyň gymmatyny, daýhanyň daban aza
bynyň gadyryny bildirmek üçin şeýdip
dir. Ýogsa il-güne ozaldan mälim bolan
hereketleri şygra salyp aýtmakda many
bolarmydy?!
Mätäjiniň bugdaý kyssasy şunuň bilen
tamam bolýar. Şeýdip, daýhan ýürek sö
züni jemleýär. Bugdaý kyssasy tamam
lansa-da, waspy hiç wagt soňlanmaz.
Daýhanyň bu ýürek aýdymy asyrlardanasyrlara aşyp, nesiller ony hemişe dilde
dessan eýlärler.

Asly — dür dänesi, her başynda bäş
hanasy bolan bugdaý ýapraklary bilen
lerzan urar, toprak mähir bilen endiräp
durar: «Ýapraklaryň lerzanadyr// Aslyň
seniň dürdänedir».
Ýedi aý diýlende bugdaý hasyla durar.
Orak möwsümi gelende, babadaýhan çä
jini saýlap, harpygyny ýele sowrar. «Gara
Sülgün HANGELDIÝEWA,
dag deý harmandan depe ýaly çäç galar». Serdar şäheriniň 10-njy orta mekdebiniň
Indi guşgursak dänäni una öwürmek işi
türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

MIRAS
maksatly ulanylan bina bolandygy ba
rada çaklamalary öňe sürüpdir. Girel
gesiniň uzynlygy 3 metr 30 santimetr,
ini 1 metr 70 santimetr bolan bu ýa
dygärlik Beýik Ýüpek ýolunyň ugrun
da ýerleşensoň, alymlar tarapyndan
kerwensaraýyň gapdalynda girelge
ýa-da gümrük nokady hökmünde hyz
mat edipdir diýlen netijä gelipdirler.
Aksaraý diň ýadygärliginiň döreýşi
barada ýerli ilatyň arasynda şeýleräk
bir rowaýat giňden ýaýrandyr.
Gadym döwürlerde bir baý ada
myň ýekeje gyzy bolupdyr. Ol gyz
ösüp-ulalyp, kämillik ýaşyna ýaňy
gadam basanynda erbet kesele ýo
lugyp aradan çykypdyr. Kakasy bu
ýagdaýa gaty gynanypdyr. Gyzynyň
ýasyny tutup ýören günleriniň birinde
gyzy düýşüne girip: «Kaka jan, men
sendenem, ejemdenem müňde bir
razy. Ýöne ýekeje arzuwym bardy.
Ol hem menem joralarym ýaly gelin
bolup öýümizden kejebä münüp ug
rasym gelýärdi» diýipdir.
Şol düýşd en soň baý gyz yn yň
hatyrasyna bagyşlap, ýörite kejebe

şekilli binanyň — Aksar aý diň in iň gurlu
şygyna başlaýar. Halk içinde aýdylýan bu
rowaýat hakykata juda ýakyn gelýär. Çünki
bu ýadygärlik binasynyň gurluşygy gadymy
kejebelere çalym edýär. Üstünden ençeme
asyrlary geçiren ýadygärligiň ýykylmak, ýere
siňip gitmek howpunyň öňüni almak maksady
bilen, ýerli ilat tarapyndan binanyň aşaky ga
tyny çig we bişen kerpiçlerden örüp, berkitme
we abatlaýyş işleri geçirilipdir.
2006-njy ýylda Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň Taryh we arheologiýa ins
titutynyň arheologlarynyň we taryhçylarynyň
gatn aşm ag ynd a rej el eý iş işl er i geç ir ild i.
Onuň netijesinde ol ýerden birnäçe keramiki
tapyndylar, oýulyp nagyş çekilen gök, mawy
reňkdäki kerpiçler tapyldy.
Şeýle işleriň durmuşa geçirilmegi hal
kymyzyň geçmiş-taryhynyň dowamatynyň
asyrlara uzamagyna, milli ýörelgelerimiziň
mynasyp derejede ýöredilmegine uly ýar
dam edýär.

Berna ATAHANOWA,
Daşoguz şäherindäki daşary ýurt
dillerine ýöriteleşdirilen
28-nji orta mekdebiň
mugallymy.

CMYK
2021-nji ýylyň 10-njy sentýabry, anna

«Bagşy bolaýsa»
Geçen asyryň 70-nji ýyllarydy, gazet-žurnallaryň birinde işleýän  
žurnalist Aga Taganow ogluny öýerdi. Onuň toýuna şol mahalky
«Sowet Türkmenistany» (häzirki «Türkmenistan») gazetiniň ter
jimeçisi Rejep Gylyçmyradow bilen menem bardym. Otaglaryň
birinde otyrkak ýazyjy-şahyrlar Mämmet Seýidow, Arap Gurbanow,
Annaly Berdiýew, Goşjan Seýitmädow, Gurbannazar Ezizow hem
gelip, bize goşulyşyp oturdy, tagam dadylandan soň, Gurbanna
zar dillenip:
— Türkmen bagşysy bolaýsa kem bolmazdy, göwnümiz açylar
ýaly diňlesek, sebäbi ýaňy Mämmet agalarda telewizorda hokkeý
oýnuna tomaşa etdik. Şonda janköýerlik edýän hokkeý toparymyz
garşydaşyndan asgyn gelip keýpimizi gaçyrdy, özümizi dürsemek
üçin bize diňe bagşy kömek edip biler — diýdi.
Mundan soň bagşynyň gözlegine adam ýolladylar, giden kän
eglenmän, gyjakçy Nazar Begliýewi getirdi. Ol gyjakda bir-iki heň
gaçyrdy.
Gurbannazar dillenip:
— Toýdan soň biziňkä baryp, ýazgyda Çuwaly diňläliň — diýdi.
Aradan esli ýyl geçse-de, her gezek Çuwal bagşyny diňlänimde,
Gurbannazaryň: «Setir kelläme gelmese, magnitofon ýazgysyndan
Çuwal bagşynyň aýdymlaryny diňleýän, joşguny kelläme geçýärem
welin, setirler düzleşiberýär» diýen sözleri hemem tanymal şahyr
Mämmet Seýidowyň:

«E-S-iò»
arhiwinden
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Suratda: Magtymguly Garlyýewiň
saz çalyp duran pursaty 1938-nji ýyl.

Öm
rü
niň eýe
si — sag
lyk
da ozan,
Mydam bagtlydyr saglykda gezen,
Täsir edip bilmez birjik-de tozan,
Birleşmesi kada bilen akylyň,
Agyz-burun örtügini dakynyň!
Saklanylsa iki metr aralyk,
Röwşenlener gözleriňiz nur alyp,
Ýaşarsyňyz sagdynlyga ugur alyp,
Duýarsyňyz şonda jana ýakymyn,
Agyz-burun örtügini dakynyň!
Düz
gün tu
tup, her kim öm
rün çag et
sin,
Keselleriň ýokanjyny ýok etsin,
Çalşyryp durulsa iki sagatdan,
Berkligi şondadyr saglyk köküniň,
Agyz-burun örtügini dakynyň!
Goranyşdyr saglygyň berk galkany,
Nurly ýüzleň dünýä düşsün ýalkymy,
Türkmen gurýar sagdynlygyň mülküni,
Ruhuňyzy belent tutup galkynyň,
Agyz-burun örtügini dakynyň!
Süleýman ILAMANOW,
«Edebiýat we sungat».

Begenç ESENOW.

...TOGSAN GÜNDE TABAKDA

H

alk aras ynd a şal y bil en bagl an y
şykl y «Segs en günd e sap akd a,
togs an günd e tab akd a», «Gur y
sözd en pal aw bolm az, ýag bil en tüw üs i
bolm as a», «Bugd aý çig i et get ir, tüw i
çig i dert get ir», «Şal y ark as ynd an çig in
suw içer», «Şaly azs a, çig i bolar» ýaly
halk aýtgylary bar. «Şaly suwsuz bolmaz,
pal aw — bugs uz» diý en em aýtg y bar.
Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, şaly 80-90
günd e ýet işý är. Ol ýyl yl yg y we suw y köp
talap edý är. Şon uň üçin oňa «Aýag y —
suwd a, baş y — otd a» diý ilý är.
Şaly bilen baglanyşykly şeýle rowaýat
hem bar:
— Men seni başda suwardym, ekile
niňd en soň am suw uň y kem etm ed im.
Palaw bişirilende-de üstüňe barmak boýy
suw guýd um. Heý, bir arm an yň gald y
my? — diý ip, adam şal yd an sor apd yr.
Şonda şaly:
— Mazaly doýanyňyzdan soňam bir me
niň suwumy ýetiriň — diýip sargapdyr.
Palaw iýlip otyrka-da, iýlip bolnandan
soňam Türkmen aga gök çaý içýär.
Şaly bilen baglanyşykly türkmen halk
döredijiliginde hem agzalýar:

Dokaryn düýp haly,
Ol oglan eker şaly,

Dürler hazynasy
Iň gowy sözler sözleýäniň dogry sözleýäni,
diňleýäniň hem peýdalanýan sözüdir.
Aristotel,
grek filosofy.
***
Akylly bolmak möhüm zat däl, möhüm zat aky
ly ýerinde ulanmakdyr.
R.Dekart,
fransuz filosofy.
***
Bilimleriň çeşmesi bolan kitaby söýüň, diňe bi
lim bizi ruhy taýdan güýçli, päk, paýhasly adamlar
edip ýetişdirer.
***
Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç
has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu
güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär.
M.Gorkiý,
rus ýazyjysy.
***
Bir kitap ýürekden çykan bolsa, başga ýürek
lere girip biler.
T.Karleýl,
iňlis ýazyjysy.
***
Bilimde iň täze, edebiýatda iň köne kitaplary oka.
Bulwer-Litton,
iňlis ýazyjysy.
***
Az düşünmek, ters düşünmekden ýagşydyr.
A.Frans,
fransuz ýazyjysy.

Taýýarlan Döwran ÝAZMYRADOW.

ÖRTÜK DAKYNYŇ!
Eger bir iş bi
len çyk
sa
ňyz öý
den,
Agyz-burun örtügini dakynyň!
Rahatdyr dem alyş, rahatdyr öýken,
Sazlarsyňyz sagdynlygyň akymyn,
Agyz-burun örtügini dakynyň!

Ulusyndan, kiçisinden türkmeniň,
Çuwal bagşy hakda sorap görseňiz.
Diýer saňa: «Gojalmany bilmedik,
Özbaşyna gaýnap duran bir deňiz».

diýen setirleri ýadyma düşýär.

SAGLYGA SYGNYP ÝAŞA

GAWUNYŇ
SYRY

Meni alyp toý etmek
Ýaryň niýeti-päli.

(Monjugatdy).

Nädeliň-ä, nädeliň,
Toý palawny dadalyň.
Onsoň rugsat berseler,
Öýli-öýmüze gaýdalyň.
(Küştdepdi).
***
Şaldyrama Şabadyň boýunda şaldyrap
duran şaly gördüm.
(Ýaňyltmaç).
***
«Görogly» eposynda:
— Atyň kişmiş iýermi, bürünç iýermi? —
diýip Göroglydan soradylar.
Annagylyç Mätäji «Bugdaý» goşgusynda
şaly barada şeýle diýýär:

Ýagşy diýrler mäş-bürünji,
Kem dälsiň hiç aşdan, bugdaý.
Körm oll an yň «Pal aw», Misg ing yl yj yň
«Jan ym pal aw» goşg ul ar y-da, tüw i we
ondan taýýarlanylýan palaw nahary dogru
synda çeper ýazylypdyr.

Taýýarlan Döwletmyrat SADYKOW,
Türkmenistanyň ussat mugallymy.

Epend i ni ň ge p ha l ta s yn d a n
«ALMADAN
ÝYKYLAN GELSIN»

DÜÝŞ
Ependi meýdanda işläp ýörkä,
halys ýadap, agajyň kölegesinde
uklap galypdyr. Düýşünde bir adam
ýüz tyllany ýeke-ýeke sanap, tog
san dokuzsyny Ependä uzadypdyr.
Onuň bir tyllany özüne alanyny
gören Ependi:
— Hany, onam al bäri! — diýip
gygyrypdyr-da, öz sesine oýanyp
dyr. Ol elleriniň boşdugyny görüp,
gözlerini ýumupdyr-da:
— Zyýany ýok, togsan dokuzam
bolsa bolýa — diýipdir.

Bir gün Ependi alma agajyndan
ýykylypdyr. Ol agyrysyna çydaman,
ýatan ýerinde gygyrmaga başlap
dyr. Aňyrdan gelen goňşusy ony
köşeşdirmegiň ýerine:
— Ependi, merdräk bolaýarlar,
sesiň ýetdiginden gygyryp ýatyr
syň-la — diýip igenipdir.
Ependiniň oňa gahary gelip:
— Sen alma agajyndan ýykylyp
gördüňmi? — diýip sorapdyr. Goň
şusy başyny ýaýkapdyr.
— Bar ond a gaýd yb er, meň
AÝ HASABY
ýanyma alma agajyndan ýykylan
birini iber — diýip, Ependi gygyr
Epend i huşs uzr ak bol ans oň,
magyny dowam etdiripdir.
aý hasabyny ýöretmek üçin kiçi
räk küýzä günde bir daşjagaz atar
YNAMSYZLYK
eken. Günleriň bir güni garagol
Goňşularynyň biri şähere gidip agtyklarynyň biri Ependiniň özüne
gelýänçä eşegini bermegini haýyş bildirmän, küýzäniň içine bir gysym
edip, Ependiňkä barypdyr.
daş oklapdyr. Eslije gün geçensoň,
— Wah, näler bererdim welin,
eşegim öýde däl-dä — diýip, Epen
di jogap beripdir.
Şol pursatam Ependiniň eşegi
aňňyryp goýberipdir. Ony eşiden
goňşusy:
— Ependi aga, «Öýde däl»
diýýäň welin, ýaňky aňňyran
seň eşeg iň ýaly-la — diý ip,
öýkeli gürläpdir.
Ependi bolan ýagdaýa müý
nürgejegem bolman:
— Indi maňa ynanman, eşe
giň sesine ynanýaňmy? — diýip
öýkelän bolupdyr.

*
*
*
*
*
*
*

TELEFONLARYMYZ:

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

öýüne gelen dostlary Ependiden:
— Şu gün aýyň näçesikä? — di
ýip sorapdyrlar.
Ependi derrew içeri girip, küý
zesine ýapyşypdyr. Sanap görse,
onuň içinden ýüz ýigrimi bäş daş
çyk ypd yr. Gaýt ad an san apd yr,
üýtgän zat bolmandyr. Onsoň ol
dostlarynyň ýanyna baryp:
— Şu gün-ä aýyň kyrk bäşi —
diýipdir.
— A-how, Ependi, bir aýda onça
gün bolanog-a — diýip, dostlary
onuň üstünden gülüpdirler. Ependi
müýnürgejegem bolman:
— Entegem men gysgaldyp aýt
dym, küýzäme ynansaň-a, şu gün
aýyň ýüz ýigrimi bäşi — diýipdir.

Taýýarlan
Guwançmyrat
AMANGELDIÝEW,
Türkmen döwlet medeniýet
institut ynyň mugallymy.

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

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

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

Gaw un Günd og ar yň gad ym y
lukm anç yl yk ylm y eserl er ind e
saç a öwüşg in berý än, der in i
terlendirýän, dideleri nurlandyr
ýan nygm at hökm ünd e sur at
land yr ylý ar. Ýön e: «Bu jenn et i
nygm at yň bej er ij i täs ir in i duý
mak üçin käb ir syrl ar y bilm el i»
diý ip, gad ym yý et iň lukm anl ar y
aýd ypd yrl ar. Biz iň döwr üm iz iň
diet ol ogl ar y (berh iz lukm an
lar) hem olar bilen pik ird eş.
Wit am inl er bil en min er all ar yň
utg aş yk topl um yn a eýe bol an
gaw un yň bej er ij i häs iý et in i sa
nap tük ed ip bolm aý ar. Onuň
düz üm ind äk i demr iň mukd ar y
süýtd äk id en 17 ess e, bal ykd a
kyd an 3 ess e köp. C wit am in i
garp yzd ak yd an 3 ess e köp,
köş eşd ir ij i täs irl i we bed en e
endorfin garmonlaryny işläp çy
karm ag a köm ek edý än kremn iý
elem entl er i, der in i terl end irý än
bet a-kar ot in käş ird äk id en 2 es
se köp. Düz üm ind e ýen e saç yň
düşm eg in iň öňün i alý an inoz it
bar. Alyml ar yň pik ir in e gör ä,
gaw un bed end en zyý anl y mad
dal ar y çyk arm ag a, ýad awl yg y,
ruh y sarsg yn y aýyrm ag a uly
köm ek edý är. Eger-de beýn ä
agr am salý an pik irl erd en dyn
jak bolsaňyz, hepdede azyndan
3 gez ek gaw un iým el i.

• Süýt, bugdaý önüm
ler i gaw un yň peýd al y tä
sirini ýok edýär we iýmit
siňdiriş işjeňligini bozýar.
•
Bedende gawunyň
oňat özleşmegini isleseňiz,
onda onuň ýeke özüni iýmeli.
• Gawun iýmezden öň
ýa-da iýeniňizden soň 1-2 sa
gada çenli käbir tagamlary
iýmek, haýsydyr bir içgini iç
mek maslahat berilmeýär.
• Gawunyň ýany bilen
iýmek mümkin bolan önüm
ler: süýji bolgar burçy, limon,
garpyz, kedr hozy, nar.
Gawun ýylboýy iýilse-de peý
dalydyr. Kakadylan gawuny iýmek
has peýdaly, çünki gawun kaky Gün
şöhlesiniň täsiri astynda minerallar,
witaminler bilen täzeden baýlaşýar
we onuň düzüminde peýdaly mad
dalaryň köp bölegi toplanýar. Mähri
ban ildeşler, her bir iýmiti ýerini bilip
iýmek saglyk üçin zerurdyr.

Mao atly akyldaryň öz şägirtle
rine ylym-bilimden başga zähmet
terb iý es in i-de berý änd ig ind en
hemmeler habarly ekeni. Hatda iş
den gaçyp, onuň mekdebini taşlap
gaýdýan talyplaram bolupdyr.

Söýg i
(Hytaý tymsaly)

Bir gün talyplary ondan okuwy
zähm et bil en utg aşd yrm ag yn yň
sebäbi barada sorapdyrlar. Mao
gysgaça: «Ähli zada söýgi gerek.
Söýginiň güýji islendik kynçylygy
ýeňer. Meniň ýanymda-da ylym-bi
lime söýgüsi güýçlüler galýar» diýip
jogap beripdir. Onda talyplaryň ýe
ne biri söýginiň nämedigi barada
sorapdyr. Adatça bolşy ýaly, akyl
dar bu sowalyň jogabyny tapmagy
tal ypl ar yň özl er in e tabş yr ypdyr:
«Baryň, şu giden meýdana aýla
nyň-da, özüňizde üýtgeşik duýgyny
döredip bilen zady alyp geliň».
Esl i wagtd an dol an yp gel en
okuwçylaryň biri bugdaý sümmülini
mugallyma uzadyp: «Şunuň owa
danlygy mende iň ýakymly duýgu

Maýagül GARAJAÝEWA,
Aşgabat şäheriniň 16-njy
saglyk öýüniň maşgala
şepagat uýasy.

lary döretdi» diýipdir. Beýleki biri
halypasyna owadan kebelegi uza
dyp: «Men bu gözelligiň deňinden
geçip bilmedim» diýipdir. Üçünji
talyp serçäniň naşyja jüýjejigini
alyp gelipdir. «Bu jüýjejik höwürt
gesinden gaçypdyr. Muňa şeýle bir
mährim gitdi welin, özüme almagy
makul bildim» diýip, ol mugallyma
seredipdir.
Okuwçylaryň biri welin boş gelip
dir. Ol çekine-çekine, boş gelmegi
niň sebäbini düşündiripdir:
— Bagyşlaň, hormatlym, bugdaý
sümm ül in iň owad anl yg yn a me
nem aşyk, ýöne ol gözellige kast
etmäge dözmedim. Kebelege-de
duşdum, ýöne onuň şadyýanlyk
bilen uçup ýörşüni görüp, beýle
bagtly pursatlaryň arasyny bölmä
ge bognum ysmady. Maýsalygyň
gyrasyndaky bagdaky höwürtge
den gaçan jüýjejige-de duşdum.
Şol bada şahada oturan enesiniň
gussadan doly gözlerine nazarym
kaklyşdy-da, ony höwürtgesinde
goýdum gaýdyberdim. Şeýlelikde,
mende eden hereketlerime kana
gatlanmagyň ýakymly duýgusyn
dan başga zat ýok.
Akyld ar onuň ber ek ell as yn y
ýetiripdir. Soňra beýleki talyplara
ýüzlenip:
— Diňe ýüregiňe salyp getirip
bolýan zat hakyky söýgüdir — di
ýipdir.
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